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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЛЬНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ 
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглядаються концептуальні основи формування інтегрального 
менеджменту в контексті розвитку процесу професіоналізації управлінської ді-
яльності. Розглядаються передумови та ризики розвитку цих процесів в Україні. 
Визначаються основні підходи становлення інтегрального менеджменту в системі 
поглядів К. Уілбера. Доводиться необхідність подальшого наукового дослідження 
системи інтегрального менеджменту. Звертається увага на необхідність досягнен-
ня ефективності процесу взаємодії науки, аналітики і практики менеджменту.

Ключові слова: інтегральний менеджмент, інтегральне лідерство, про-
фесіоналізація управлінської діяльності, мандали і квадранти людського пізнання, 
стадії взаємодії науки і практики менеджменту, інтегральне бачення, основні та 
додаткові модулі формування інтегрального бачення, методологія інтегрального 
менеджменту. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний період роз-
витку суспільства потребує системних професійних дій щодо управління 
усіма сферами людської діяльності. Системність управлінських рішень, 
їх багатомірне і структуроване релевантне інформаційне наповнення 
створюють умови для досягнення необхідного позитивного результату. 
В той же час, виникає багато запитань щодо професійної адекватності 
існуючих управлінських кадрів, які мають здібності вирішувати сучасні 
проблеми соціально-економічного розвитку суспільства [7]. Процеси 
професіоналізації управлінської діяльності в якості стратегічного 
орієнтиру, в першу чергу, розглядають не систему відбору управлінських 
кадрів, а їх професійну підготовку. Необхідно визнати також той факт, 
що інтелектуальну, соціокультурну та професійну спроможність май-
бутнього управлінця найкраще визначати саме в процесі професійного 
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навчання. Зрозуміло, що така робота є актуальною в тому разі, коли 
професійну непридатність не визначили на попередніх етапах відбору. 
Навчати професійній діяльності управлінців, які не мають здібностей 
до такої важливої інтелектуальної роботи немає ніякого сенсу. Але, 
також необхідно зазначити, що зміст і форми професійного навчання 
менеджерів повинні відповідати сучасній системі наукових, аналітичних 
і практичних знань з менеджменту. А викладачі та тренери з менед-
жменту повинні відповідати певним критеріям професійного розуміння 
інноваційної динаміки сучасної системи менеджменту. Необхідно 
побудувати систему релевантної взаємодії усіх учасників процесу 
професіоналізації управлінської діяльності з врахуванням показників 
якості та результативності на усіх етапах такої взаємодії.

Концепція інтегрального менеджменту розглядається нами як най-
вища стадія взаємодії науки, аналітики і практики менеджменту [2, 
с. 135-139]. Потенціал інтегрального підходу має надзвичайно ви-
сокий рівень результативності менеджменту, але його використання 
потребує також надзвичайно високого рівня професійної підготовки 
управлінських кадрів. «Інтегральне бачення – намагається включати 
матерію, тіло, розум, душу в тому вигляді, в якому вони проявляються 
в самості, культурі та природі. Це бачення, що намагається бути всео-
сяжним, збалансованим, все включающім. Бачення, яке, отже, охоплює 
науку, мистецтво і мораль; яке так само включає в себе дисципліни від 
фізики до духовності, від біології до естетики, від соціології до спогля-
дання молитви; яке виражається в інтегральній політиці, інтегральній 
медицині, інтегральному бізнесі, інтегральної духовності ...» [5, с. 9]. 
Думаємо, що це також має значення і для менеджменту і що важли-
во – в першу чергу. Управлінський ресурс сьогодні має слабку систему 
результативності і повинен пройти через механізм сучасної професійної 
ідентифікації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-
методологічний формат дослідження професійних ознак формування 
інтегрального менеджменту передбачає використання, перш за все, 
універсальної інтегральної методики Кена Уілбера, який є засновником 
і сучасним пропагандистом інтегрального підходу [4]. Також важливі 
ідеї системного дослідження інтегрального (холістичного) підходу, 
запропоновані такими вченими як Ж. Гобсер, Г. Бек, А. Маслоу. Крім 
цього, досліджуються деякі матеріали інших зарубіжних і вітчизняних 
авторів, які звертають увагу на умови формування і використання 
інтелектуального і емоційного людського капіталу, проблеми зміни 
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і зростання управлінської компетенції, безперервність і якість про-
цесу професіоналізації менеджменту, значення соціокультурних 
факторів для забезпечення ефективності управлінської діяльності. Це 
такі дослідники, як А. Аксельрод, В. Бадрак, Р. Гандапас, Д. Гоулман, 
Г. Гросс, Д. Кармен, Г. Ковалевський, Д. О'Коннор, Д. Пфеффер, 
Р. Салмон,  С . Сінеко, П. Сперроу, М. Уперенко, Д. Ходкінсон і ін.

Однак, багато питань ще потребують подальшого дослідження. 
Практично ще не порушено багато проблем інтегрального менед-
жменту в контексті процесів розвитку професіоналізації управлінської 
діяльності з метою створення адекватних механізмів соціально-
економічного зростання сучасного суспільства.

Постановка проблеми. Розглянемо деякі визначення та системні 
категорії, які дозволять більш точно визначити концептуальні 
особливості інтегрального менеджменту, як можливості враховувати в 
управлінській діяльності не тільки лінійні зв'язку, а й зв'язку більш ви-
соких порядків, що сприяють появі різноманіття варіантів здійснення 
управлінської діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес формування  
інтегрального менеджменту, в деяких випадках, може розглядатися як 
«романтика науки», або «ілюзія науки», бо виникає багато запитань 
щодо взагалі людської спроможності використовувати такі багатомірні 
складні інструменти управлінської діяльності. Як показує емпіричний 
досвід, що багато чого залишається і зараз складним для управлінців 
в системі їх професійної підготовки. Наприклад, сучасні методи 
(інструментарій) управлінської діяльності, інноваційні механізми 
прийняття управлінських рішень, механізми персональної мотивації 
та відповідальності управлінського персоналу. Але іншого шляху не 
існує, коли необхідно вирішувати досить складні проблеми розвит-
ку сучасного суспільства, професійна система менеджменту повинна 
постійно доказувати можливості своєї адекватної результативності. 
По суті справи, формується інтегральна світоглядна позиція сучас-
них менеджерів, їх здатність до певного способу мислення і адекват-
ному використанню інтегрального підходу. К. Уілбер висунув сучас-
ну версію «вічної філософії», яка покликана інтегрувати майже всі 
області знання. К. Уілбера сьогодні вважають одним з найвпливовіший 
представників трансперсональної психології і основоположником 
інтегрального підходу. У своїй основі інтегральний підхід К. Уілбера 
є метакритика основних напрямків сучасної інтелектуальної думки. А 
в своїй критичній частині інтегральний підхід є протилежністю будь-
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яких плоских, спрощених та приватних світоглядів, які втратили свою 
перспективу в реальному мандалі людського пізнання. Ця мандала, по 
Уілберу, складається з чотирьох секторів (квадрантів). Квадранти пред-
ставляють собою чотири фундаментальних світу, не зводяться один до 
одного по предмету, методам пізнання, критеріям істини і мови (Табл. 
1). У термінології  К. Уілбера це: 1) «мир Я» світ інтроспективний, 
світ внутрішній, пов'язаний з моїм життям, це світ духу і наш духов-
ний досвід; 2) «мир Ми», який характеризується світом відносин і 
комунікацій, світом розуміння і інтерпретації; 3) «мир Вони», що 
вивчає соціологія, соціальні науки, теорія систем; 4) «мир Воно» 
характеризується об'єктивною наукою, яка вивчає природу, умовно ка-
жучи, неживе, бо сучасна наука побудована таким чином, що вона і живе 
вивчає як неживе.  Важливо тут відзначити, що «для початку індивідуум 
повинен володіти органічною структурою (включаючи і структуру моз-
ку), яка підтримує  подібну перебудову. У більшості людей з цим немає 
проблем. На даний момент еволюції більшість людей біологічно здатні 
до розвитку в собі інтегрального свідомості. Для підтримки подібної 
трансформації повинна бути готова фонова культура (або ж щонаймен-
ше вона не повинна посилено їй чинити опір)» [5, с. 61]. 

Таблиця 1
Квадранти К. Уілбера

На думку К. Уілбера ці світи не вигадані нами, вони історично скла-
лися в ході розвитку різних областей людського знання, висловивши 
чотири фундаментальних відносини або позиції, загальних для всіх мов 
і культур.

З точки зору розвитку інтегрального менеджменту, формування яко-
го  стає в сучасному світу найбільшою системною проблемою щодо 
результативності управлінської діяльності та можливості своєчасного 
та позитивного вирішення більшості соціально-економічних проблем 
розвитку суспільства, постає питання – наскільки сучасні системи 
управління з інтелектуальної та професійної точки зору спроможні 
вирішувати проблеми розвитку як окремих організацій, так і суспільства 
в цілому. І тут головним є не бажання чи не бажання менеджменту різного 
рівня вирішувати своєчасно проблеми розвитку, а певна інтелектуальна, 

«романтика науки», або «ілюзія науки», бо виникає багато запитань щодо 
взагалі людської спроможності використовувати такі багатомірні складні 
інструменти управлінської діяльності. Як показує емпіричний досвід, що 
багато чого залишається і зараз складним для управлінців в системі їх 
професійної підготовки. Наприклад, сучасні методи (інструментарій) 
управлінської діяльності, інноваційні механізми прийняття управлінських 
рішень, механізми персональної мотивації та відповідальності 
управлінського персоналу. Але іншого шляху не існує, коли необхідно 
вирішувати досить складні проблеми розвитку сучасного суспільства, 
професійна система менеджменту повинна постійно доказувати можливості 
своєї адекватної результативності. По суті справи, формується інтегральна 
світоглядна позиція сучасних менеджерів, їх здатність до певного способу 
мислення і адекватному використанню інтегрального підходу. К. Уілбер 
висунув сучасну версію «вічної філософії», яка покликана інтегрувати майже 
всі області знання. К. Уілбера сьогодні вважають одним з найвпливовіший 
представників трансперсональної психології і основоположником 
інтегрального підходу. У своїй основі інтегральний підхід К. Уілбера є 
метакритика основних напрямків сучасної інтелектуальної думки. А в своїй 
критичній частині інтегральний підхід є протилежністю будь-яких плоских, 
спрощених та приватних світоглядів, які втратили свою перспективу в 
реальному мандалі людського пізнання. Ця мандала, по Уілберу, складається 
з чотирьох секторів (квадрантів). Квадранти представляють собою чотири 
фундаментальних світу, не зводяться один до одного по предмету, методам 
пізнання, критеріям істини і мови (Табл. 1).  У термінології    К. Уілбера це: 
1) «мир Я» світ інтроспективний, світ внутрішній, пов'язаний з моїм життям, 
це світ духу і наш духовний досвід; 2) «мир Ми», який характеризується 
світом відносин і комунікацій, світом розуміння і інтерпретації; 3) «мир 
Вони», що вивчає соціологія, соціальні науки, теорія систем; 4) «мир Воно» 
характеризується об'єктивною наукою, яка вивчає природу, умовно кажучи, 
неживе, бо сучасна наука побудована таким чином, що вона і живе вивчає як 
неживе.  Важливо тут відзначити, що «для початку індивідуум повинен 
володіти органічною структурою (включаючи і структуру мозку), яка 
підтримує  подібну перебудову. У більшості людей з цим немає проблем. На 
даний момент еволюції більшість людей біологічно здатні до розвитку в собі 
інтегрального свідомості. Для підтримки подібної трансформації повинна 
бути готова фонова культура (або ж щонайменше вона не повинна посилено 
їй чинити опір)» [5, с. 61].                             
                                       

Таблиця 1  
Квадранти К. Уілбера  

Я 
Індивідуальне внутрішнє 

ВОНО 
Індивідуальне зовнішнє 

МИ 
Колективне внутрішнє 

ВОНИ 
Колективне зовнішнє 

Джерело: [5, с. 75, 115]. 
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професійна і соціокультурна спроможність вирішити ці проблеми 
взагалі. Мова йде про зовсім інший світогляд сучасних управлінських 
кадрів, інший рівень професійної підготовки, інший рівень професійної 
культури. Управлінська праця стає високоінтелектуальною сфе-
рою діяльності, яка потребує системної професійної підготовки 
управлінських кадрів з визначенням спроможності кандидатів до цієї 
діяльності та системної оцінки їх результативності. Враховуючи ці об-
ставини, виникає ціла низка питань, на які при дослідженні управлінської 
діяльності не зверталась увага.  Спектр проблем, які виникають в роз-
витку сучасного менеджменту, все більше пов'язаний з дослідженням 
людських ресурсів, особливо управлінських ресурсів, які в результаті 
поширення процесу капіталізації інтелектуальних людських ресурсів 
формують інтелектуальний і управлінський капітал організацій.

Стан і розвиток менеджменту є основним інноваційним чинником 
для досягнення соціально-економічної ефективності професійної си-
стеми менеджменту. Саме професійний стан менеджменту визначає 
можливості досягнення результативності управлінської діяльності та 
створює об'єктивну реальність досягнення необхідних стратегічних 
цілей розвитку сучасного суспільства. Особливого значення набуває 
також лідерство в системі менеджменту в період проведення рефор-
маторських змін і пошуку стійкого механізму економічного зростан-
ня. Безсумнівно, що лідери повинні володіти особливими якостями, 
які формують структуру і зміст їх управлінського і загальнолюдського 
поведінки. «Лідери - це ті люди, що не розучилися мислити, боротися і 
перемагати. Хоча вони в меншості, їх енергетика багатшає, вона значна 
і всеохоплююча, несе оновлення і гостру жагу до життя. Ці люди ма-
ють інстинкт самозбереження, вони щедрі, досягли мудрості, взятої з 
позитивного досвіду попередніх поколінь. Вони за те, щоб число тих, 
хто думає індивідуально збільшувалася, бо з упевненістю кожного но-
вого прихильника активно-позитивного мислення зростає потенціал 
самого людства. Відкриваються нові шлюзи для всіх »[1, с. 3]. Однак 
позитивність і креативність лідерської позиції це, в першу чергу, завж-
ди високий рівень професійної компетенції і здатність до системного 
інноваційного розвитку професійних управлінських знань і практичних 
аспектів. Сьогодні професійна система менеджменту [Див .: 2, с. 29-31] 
спрямована на активне використання системних методів для підготовки 
та прийняття управлінських рішень. Розробляються інтегральні моделі 
прийняття управлінських рішень, які покликані врахувати всі чин-
ники, які визначають якість і результативність управлінського впли-
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ву. Виникає необхідність інтегрального лідерства, здатного форму-
вати інноваційні управлінські команди і вирішувати складні про-
блеми соціально-економічного розвитку суспільства. Отже, аналіз 
професійних ознак формування інтегрального лідерства є актуальним 
завданням у розвитку нових ефективних форм і якостей в здійсненні 
професійної управлінської діяльності.

Професіоналізація управлінської діяльності, процеси якої побудовані  
з врахуванням тенденцій розвитку постіндустріального суспільства, 
дає первинну основу для формування інтегрального менеджмен-
ту і, як результат, інтегрального лідерства. Розуміння структури про-
блем, напрямів науково-дослідної діяльності, характеру професійної 
підготовки управлінських кадрів дають основні модулі К. Уілбера 
(табл. 2).

Таблиця 2  
Основні модулі 

Джерело: [6, с. 454-461].

інноваційного розвитку професійних управлінських знань і практичних 
аспектів. Сьогодні професійна система менеджменту [Див .: 2, с. 29-31] 
спрямована на активне використання системних методів для підготовки та 
прийняття управлінських рішень. Розробляються інтегральні моделі 
прийняття управлінських рішень, які покликані врахувати всі чинники, які 
визначають якість і результативність управлінського впливу. Виникає 
необхідність інтегрального лідерства, здатного формувати інноваційні 
управлінські команди і вирішувати складні проблеми соціально-
економічного розвитку суспільства. Отже, аналіз професійних ознак 
формування інтегрального лідерства є актуальним завданням у розвитку 
нових ефективних форм і якостей в здійсненні професійної управлінської 
діяльності. 

Професіоналізація управлінської діяльності, процеси якої побудовані  з 
врахуванням тенденцій розвитку постіндустріального суспільства, дає 
первинну основу для формування інтегрального менеджменту і, як результат, 
інтегрального лідерства. Розуміння структури проблем, напрямів науково-
дослідної діяльності, характеру професійної підготовки управлінських кадрів 
дають основні модулі К. Уілбера (табл. 2).    

                      
Таблиця 2   

Основні модулі  
Т І Л О 

(фізичне, тонке, 
причинне) 

Р О З У М 
(система 

координат, погляд) 

Д У Х 
(медитація, молитва) 

Т І Н Ь 
(психотерапія) 

Робота з підняттям 
тяжкості 
Аеробіка 

F.I.T. (Уілбер) 
Дієта Аткінс, 
Орніш, Зона 

(Уілбер) 
Йога 

Айкидо 
Тайцзи-цюань 

Кхи Конг 
Тренування 3 тіл 

(Уілбер) 
Прогресивна 
релаксація 
(Якобсон) 

Кібернетика 
другого порядку 
(Вінер, Бейтсон, 

Мід та інші) 
Системне бачення 

(Сенге) 
Теорія U 

(Шармер) 
Інтегральна 

модель AQAL 
(Уілбер) 

Людський 
розвиток і 
спіральна 

динаміка (Грейвз 
та інші) 

Ментальні моделі 
(Сенге) 

Побудова 
інтелекту (Вос 

Савант) 
Прийняття безлічі 

точок зору 
Ментальні образи 

Моноуральна/бінауральна 
синхронізація 

Синхронізуюче дихання 
Медитація 

Гімнастика мозку 
(Деннісон) 

Зв'язок із серцем (Чилдре) 
Високопродуктивний 

розум (Каде, Вайз) 
Інтеграція его (Мерцель) 

Крийя-йога 
Холотропне дихання 

(Гроф) 

Коучинг 
Фокусування 

(Гендлин) 
Еріксоновський 

гіпноз 
C.R.A.F.T. (Мельц) 
Psych – K (Уільямс) 

Shadow imaging 
(Штайнер) 

Імаго-терапія 
(Хендрикс) 

Процес 3-2-1 
(Уілбер) 

Системна терапія 
(Хеллінгер) 
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Також необхідно звернути увагу на додаткові модулі К. Уілбера, які 
уточнюють процеси професіоналізації управлінської діяльності, виз-
начають нові елементи професійної підготовки менеджерів і лідерів 
(табл. 3).   

Таблиця 3
Додаткові модулі 

Джерело: [5, с. 113].

Таким чином, інтегральний підхід К. Уілбера дає можливість пере-
осмислення сутності сучасної управлінської діяльності, визначення но-
вих критеріїв лідерства, побудови нового формату професіоналізації ме-
неджменту. Важливо також зазначити, що в якості системних факторів 
розвитку менеджменту і лідерства виступають соціокультурні факто-
ри розвитку постіндустріального суспільства. Ці фактори необхідно 
сприймати як фактори довгострокової дії, які потребують часу і 
системної діяльності щодо їх практичної реалізації. Основою такої 
системності дій може бути тільки професійний управлінський супровід 
та наступність в системі лідерства. Люба розбалансована система не 
може стати ефективною без управлінських дій щодо її збалансування і 
подальшої підтримки на основі адекватних механізмів досягнення по-
точних та стратегічних цілей. 

А з позиції складності та певного прагматизму використання 
методології інтегрального менеджменту, важливо визначити реальну 
доцільність пошуку шляхів для досягнення неможливого. Відповідь 

Джерело: [6, с. 454-461]. 
Також необхідно звернути увагу на додаткові модулі К. Уілбера, які 

уточнюють процеси професіоналізації управлінської діяльності, визначають 
нові елементи професійної підготовки менеджерів і лідерів (табл. 3).    
                                    

 Таблиця 3 
Додаткові модулі  

     Е Т И К А   Е М О Ц І Я  ВІДНОСИНИ ЕФЕКТИВНІСТЬ 
Кодекс поведінки 
Професійна етика 
Самодисципліна 

Чесність vs 
махінації 

Категоричний 
імператив (Кант) 

Етика та утилітарна 
мотивація (Бентам, 

Мілль) 
Соціальна 

відповідальність 
компаній 

Соціально-
відповідальний 

розвиток 

Емоція і мотивація 
Емоційна 

залежність і 
деструктивні емоції 

(Гоулман) 
Емоційний інтелект 

(Гоулман) 
S.P.A.C.E. 
(Альбрехт) 

METT (Екман) 
Соціальний інтелект 
(Торндайк, Гоулман) 

Перетворення 
емоцій 

Емоційна 
усвідомленість 

Вербалізація 
Спілкування 

Мова і спілкування 
Кооперація і 

відносини 
Групова динаміка 
(Тукман, Бек та 

інші) 
Підсвідомі ігри і 

свідоме 
маніпулювання 

(Карпман) 
Динаміка конфліктів 

і переговори 
Вплив і переконання 

(Чалдини, Борг) 
Соціальні мережі та 

спільноти 

Спільне бачення 
(Сенге) 

Командне навчання 
(Сенге) 

Ситуаційне лідерство 
(Бланшард) 

Шість капелюхів 
мислення (Де Боно) 

Управління життєвим 
циклом корпорації 

(Адізес) 
Менеджмент змін 
(Коттер, Левін) 

Ефективність і ККД 
Обговорення 

продуктивності 

Джерело: [5, с. 113]. 
 

Таким чином, інтегральний підхід К. Уілбера дає можливість 
переосмислення сутності сучасної управлінської діяльності, визначення 
нових критеріїв лідерства, побудови нового формату професіоналізації 
менеджменту. Важливо також зазначити, що в якості системних факторів 
розвитку менеджменту і лідерства виступають соціокультурні фактори 
розвитку постіндустріального суспільства. Ці фактори необхідно сприймати 
як фактори довгострокової дії, які потребують часу і системної діяльності 
щодо їх практичної реалізації. Основою такої системності дій може бути 
тільки професійний управлінський супровід та наступність в системі 
лідерства. Люба розбалансована система не може стати ефективною без 
управлінських дій щодо її збалансування і подальшої підтримки на основі 
адекватних механізмів досягнення поточних та стратегічних цілей.  

А з позиції складності та певного прагматизму використання 
методології інтегрального менеджменту, важливо визначити реальну 
доцільність пошуку шляхів для досягнення неможливого. Відповідь К. 
Уілбера така: «на моє переконання, трохи цілісності все ж краще, ніж її 
відсутність, а інтегральне бачення пропонує значно більше цілісності, ніж 
фрагментарні альтернативи. Ми можемо бути більш цілісними або менш 
цілісними; більше роздробленими або менш роздробленими; більш 
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К. Уілбера така: «на моє переконання, трохи цілісності все ж краще, ніж 
її відсутність, а інтегральне бачення пропонує значно більше цілісності, 
ніж фрагментарні альтернативи. Ми можемо бути більш цілісними або 
менш цілісними; більше роздробленими або менш роздробленими; 
більш відчуженими або менш відчуженими, – а інтегральне бачення 
закликає нас до того, щоб бути трішки більше цілісними і трішки менше 
роздробленими в своїй роботі, своєму житті та своїй долі» [5, с. 9-10].      

Висновки та пропозиції. Думаючи про те, що дорогу здолає той, 
хто йде, а меж досконалості немає, визначимо деякі перспективні кроки 
для процесу формування інтегрального менеджменту в Україні:

Перше. Ефективна система менеджменту, яка націлена на 
результативність соціально-економічного розвитку сучасного 
суспільства, є результатом глибокої інтелектуальної, професійної і 
культурної підготовки управлінських кадрів.

Друге. Професійна підготовка управлінських кадрів має бути си-
стемною на протязі усього часу професійної управлінської діяльності. 
Впровадження і розвиток механізмів професіоналізації управлінської 
діяльності повинно мати пріоритетну державну підтримку.

Третє. Необхідно створювати у суспільстві умови для розвитку нау-
ки, освіти та систем професійної підготовки діючих спеціалістів з менед-
жменту. Особливо важливо розвивати управлінську науку, яка формує 
системне бачення стратегічних орієнтирів розвитку інноваційного 
суспільства та основі  впровадження механізмів сталого соціально-
економічного зростання та результативної системи інтегрального ме-
неджменту. 

Четверте. Необхідно розробити і запровадити критерії та 
механізми оцінки результативності управлінського персоналу на основі 
принципів конституціоналізму і демократичної меритократії в системі 
професійного менеджменту [3].

П’яте. Управлінський ресурс в епоху постмодерну стає найбільш 
дефіцитним і несе в собі ознаки високого професіоналізму і 
відповідальності за результати соціально-економічного розвитку 
суспільства. Інтегральність професійної системи менеджменту також 
означає високий рівень довіри з боку суспільства до управлінських 
кадрів, які можуть довести свою дієздатність у вирішенні сучасних про-
блем людства.
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В статье рассматриваются концептуальные основы формирования ин-
тегрального менеджмента в контексте развития процесса профессионализации 
управленческой деятельности. Рассматриваются предпосылки и риски развития 
этих процессов в Украине. Определяются основные подходы становления инте-
грального менеджмента в системе взглядов К. Уилбера. Доказывается необходи-
мость дальнейшего научного исследования системы интегрального менеджмента. 
Обращается внимание на необходимость достижения эффективности процесса 
взаимодействия науки, аналитики и практики менеджмента.

Ключевые слова: интегральный менеджмент, интегральное лидерство, 
профессионализация управленческой деятельности, мандалы и квадранта челове-
ческого познания, стадии взаимодействия науки и практики менеджмента, инте-
гральное видение, основные и дополнительные модули формирования интеграль-
ного видения, методология интегрального менеджмента. 
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CONCEPTUAL BASIS FOR INTEGRAL 
MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT 
PROFESSIONALIZATION

Conceptual basis for integral management formation at the context of the de-
velopment process of managerial activity is viewed in the paper. Assumptions and risks 
of these processes’ development in Ukraine are researched. Main approaches to estab-
lishment of integral management in K. Wilber’s paradigm are defined. The necessity of 
further scientific research of the system of integral management is argued. Attention is 
paid to the necessity of achieving efficiency of interaction process between management 
science, analytics and practice. 

Key words: integral management, integral leadership, professionalization of 
managerial activity, the mandala and quadrant of human cognition, stages of interaction 
between management science and practice, integral vision, basic and extra modules of 
forming integral vision, methodology of integral management.       
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ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО РИНКУ ТОВАРІВ КРАЇН 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА НАСЛІДКИ 
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ 

Спільний ринок країн Європи створено на підставі Римського договору, згід-
но з положеннями якого в межах Європейського Співтовариства мали бути сфор-
мовані можливості для вільної торгівлі у сфері руху товарів. Такий крок дозволив 
створити міцний фундамент для формування спільної економіки, однак, як у будь-
якому руху до інтеграції, формування єдиного ринку товарів супроводжувалось 
певними проблемами. Це складна сфера, яка потребує узгодження політики країн у 
різноманітних напрямах, охоплюючи питання щодо фізичних та фіскальних бар'єрів 
в торгівлі товарами, технічних норм, податків та заходів, еквівалентних кількісним 
обмеженням. Саме тому, хоча на сьогодні вважається, що спільний ринок товарів 
ЄС вже сформувався, залишаються невирішені питання, які потребують розробки 
додаткових нормативних документів та узгодженої політики між урядами країн ЄС. 

Ключові слова: Європейський союз, європейська інтеграція, єдиний ри-
нок товарів.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Актуальність теми 
дослідження зумовлена необхідністю поетапного аналізу становлення 
внутрішнього ринку ЄС задля ефективного здійснення реформуван-
ня національних економічних, політичних та правових сфер та більш 
ефективної реалізації сучасних реформ.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблеми 
становлення та функціонування внутрішнього ринку ЄС було розгля-
нуто рядом вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як О. Буторина, 
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Ю. Гаряча, І. Грицяк, О. Киричук, В. Кривцова, Г. Луцишин, А. Петров, 
С. Федонюк тощо.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження процесу ево-
люції формування єдиного ринку товарів країн ЄС, визначення переваг 
єдиного ринку товарів, а також виявлення наслідків лібералізації на вза-
ємну і зовнішню торгівлю ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження. Перш за все, слід зупи-
нитись на тому, як країни ЄС вирішили проблему фізичних та фіскаль-
них бар'єрів в торгівлі товарами. В документах Співтовариства визна-
чено, що свобода пересування товарів в межах ЄС здійснюється на під-
ставі статті 3 (1) (a) та (c), 14, 23-31, 90, 37, 95 Угоди про Європейський 
Союз – це стосується як товарів, які мають походження з країн-членів, 
так і товарів із походженням з третіх держав, які вільно переміщуються 
в країнах-партнерах (ст. 23 (9), п. 2). 

Спочатку вільний рух товарів був елементом митного союзу, пізніше 
акцент був зроблений на усунення всіх бар'єрів на шляху до свободи 
руху товарів. З числа основних бар'єрів слід виокремити:

– фізичні бар'єри,
– технічні бар'єри;
– фіскальні бар'єри;
– мультивалютність;
– контроль над ринком.
Фізичні бар'єри – це бар'єри, пов'язані з прикордонною перевір-

кою та митним контролем над рухом товарів та переміщенням фізич-
них осіб. Їх усунення означало ліквідацію прикордонно-митних постів 
на внутрішніх кордонах між країнами та переміщення прикордонних 
пунктів на зовнішні кордони ЄС. За оцінками експертів до формуван-
ня спільного ринку товарів країни Співтовариства щорічно втрачали 
близька 9-11 млрд. ЕКЮ. Вирішення проблеми фізичних бар'єрів у вза-
ємних економічних зв’язках країн дозволило щорічно зберегти названу 
суму та скоротило часу доставки вантажів. Окрім того, існували суттєві 
адмінистративні бар'єри – компаній були змушені заповняти 10 різно-
видів форм зовнішньоторговельних документів у всіх країнах ЄС.

Митні формальності були скасовані у період 1985-1992 роки, у тому 
числі було спрощено процедури транзиту, введено спільні прикордонні 
пости на зовнішніх кордонах.

У 1988 році було введено спільний адміністративний документ, що 
спростив адміністративні формальності. Прикордонний контроль було 
усунуто на внутрішніх кордонах ЄС з 1 січня 1993 року. Загалом, з січня 
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1993 року було видалено фізичні бар'єри, що спростило ведення торгі-
вельних операцій в Європі, скоротило час на доставку і витрати в тор-
гівлі товарами.

Важливим питання стало вирішення проблеми гармонізації націо-
нальних податкових систем. Кожна держава з урахуванням принципу 
національного суверенітету мала свободу у визначенні специфіки на-
ціональних податкових систем, ставок прямих і непрямих податків, 
політики щодо збору податкових надходжень. В ЄС існування різних 
податкових ставок на прибуток підприємств та фізичних осіб, ставки 
ПДВ, акцизного збору створює перешкоди для мобільності чотирьох 
факторів (товарів, послуг, капіталів, робочої сили) та ефективності 
функціонування внутрішнього ринку.

Формування єдиної податкової системи Європейського Союзу – одне 
з найбільш важливих завдань створення по-справжньому єдиного рин-
ку, але держави повинні відмовитися від податкового суверенітету (що 
занадто істотно для будь-якої держави) і провести податкову гармоніза-
цію (для якої є значні побоювання). Саме тому протидія з боку держав 
суттєво обмежує можливості досягнення прогресу у податковій сфері. 
Відповідно до статті 99 Римського Договору про створення ЄЕС мають 
бути розроблені заходи щодо зближення непрямого оподаткування. У 
1967 році замість податку з обороту було введено податок на додану 
вартість (value added tax). У квітні 1967 року були прийняті дві директи-
ви, які сформували рамки по впровадженню спільного багатоступінчас-
того податку на додану вартість, які надали країнам-учасницям право 
визначати ставки і базу для розрахунку ПДВ.

У 1970 році було вирішено субсидіювати діяльність ЄЕС за раху-
нок власних ресурсів, в тому числі відрахувань від ПДВ, зібраного на 
внутрішніх кордонах держав-членів, в розмірі 1 %. У 1971 році було 
затверджено Резолюцію Ради, яка підтвердила необхідність створення 
спільного простору з вільного руху товарів, послуг та капіталів, під-
креслила важливість загальної податкової бази для досягнення цієї 
мети. Але країни не

змогли домовитися щодо впровадження спільної ставки ПДВ. Шос-
та директива з ПДВ (1977 р.) визначила загальні рамки нарахування 
податку і детальні умови спільної податкової бази, а також перехідні 
умови. В січні 2007 року Шосту директиву з ПДВ замінила Директива 
ПДВ, яка:

– об'єднала всі законодавчі акти в спільні рамки;
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– гарантувала порядок розрахунку ПДВ, що відраховується в 
кожній країні до єдиного бюджету ЄС;

– дозволила вводити винятки та скорочення зі стандартної бази 
оподаткування ПДВ.

Право визначення ставки ПДВ було збережено для країн членів.
Фіксована мінімальна ставка (працює з 1997 р.) складає 15 %. База 

оподаткування, з якої проводиться розрахунок ПДВ, відрізняється в 
різних країнах. Тому ПДВ розраховується за принципом країни по-
ходження. Комісія також ухвалила перехідну систему ПДВ, суть якої 
полягає у наявності різних національних систем непрямого оподатку-
вання, але без використання заходів контролю на кордоні. Стратегіч-
на мета перехідної системи – розробити загальну систему ПДВ, при 
якій податок нараховується продавцем товару за принципом країни 
походження. Вона заснована на принципі походження щодо продажу 
товарів фізичним особам, які в кінцевому результаті і сплачують цей 
податок. Винятки стосуються купівлі нових транспортних засобів, 
дистанційного продажу (за допомогою електронних засобів), угод між 
особами, що є платниками податків. Для них продовжує застосовува-
тись система ПДВ, заснована на принципі призначення товарів.

Окрім ПДВ гармонізація була зроблена відносно ставок акцизного 
мита на такі продукти, як алкогольні напої, тютюнові вироби, вугле-
водні олії. У 1985 році була схвалена у доповідь Кокфилда, який ви-
значив заходи для досягнення координації усіх непрямих податків. У 
1991 році встановлено єдиний акцизний податок по аналогії із ПДВ. 
Непрямі податки включені в ціну товарів чи послуг. Якщо диференці-
ація податкових ставок є істотною, то значною буде й різниця цін на 
одні й ті ж самі товари, що впливає на їх конкурентоспроможність. 
Загалом, країни ЄС досягли певного прогресу щодо непрямого опо-
даткування, чого не можна казати про прямі податки.

Таким чином, проблема фіскальних бар'єрів постала перед країна-
ми з моменту створення митного союзу, коли у 1970 році була введена 
єдина система непрямого оподаткування на основі податку на додану 
вартість. Але перехід до єдиної системи не означає впровадження єди-
ної ставки ПДВ, які суттєво відрізняються в різних державах (табл. 1). 
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Таблиця 1
Ставки ПДВ в країнах ЄС у 2017 р., %

Країна Основна ставка % Знижена ставка % 
Пільгова знижена 

ставка % 

Австрія 20 10 / 13 – 

Бельгія 21 6 / 12 – 

Болгарія 20 9 – 

Велика Британія 20 5 – 

Угорщина 27 5 / 18 – 

Німеччина 19 7 – 

Греція 24 6 / 13 – 

Данія 25 – – 

Ірландія 23 9 / 13,5 4.8 

Іспанія 21 10 4 

Італія 22 5 / 10 4 

Кіпр 19 5 / 9 – 

Латвія 21 12 – 

Литва 21 5 / 9 – 

Люксембург 17 8 3 

Мальта 18 5 / 7 – 

Нідерланди 21 6 – 

Польща 23 5 / 8 – 

Португалія 23 6 / 13 – 

Румунія 19 5 / 9 – 

Словаччина 20 10 – 
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Джерело: складено авторами за [14].

Часткова координація ставки ПДВ здійснилась протягом другої по-
ловини 1990-х років, коли у 1997 р. ЄС встановив стандарт ПДВ у 
15 % (мінімальний рівень нижче якого національна ставка ПДВ бути 
не може), а для соціально-значущих товарів – 10 %. Перехід до стан-
дартної ставки сприяв усуненню податкових бар’єрів, однак слід від-
мітити, що середня ставка ПДВ зросла з 19,2 % у 2000 році до 20,2 % 
в 2010 році. Протягом десяти років ставки ПДВ не змінилися в 13 
країнах Європейського Союзу, у 12 країнах збільшились і лише в двох 
(Словаччина та Чехія) зменшились.

Країни зберегли повноваження збирати податки, а у серпні 2010 
року було запропоновано впровадження спільного європейського по-
датку (наприклад, на фінансові операції) з метою фінансування єдино-
го Європейського бюджету. Потенційне створення єдиної податкової 
системи має мати такі наслідки:

– для компаній і приватних осіб – зниження податків;
– вирішення проблеми подвійного оподаткування компаній, що 

ведуть операції в декількох країнах-партнерах;
– вирішення цієї проблеми щодо фізичних осіб та фінансових 

ресурсів, що беруть участь у транскордонних операціях і транзакціях.
Але при всіх перевагах такої системи, вона має недоліки:
– неадекватні економічні пріоритети окремих країн, що не може 

не вплинути на диференціацію податкових ставок;
– національний податковий суверенітет, яким володіє кожна дер-

 продовження Таблиці 1

Словенія 22 9.5 – 

Фінляндія 24 10 /14 – 

Франція 20 5,5 / 10 2.1 

Хорватія 25 5 / 13 – 

Чехія 21 10 / 15 – 

Швеція 25 6 / 12 – 

Естонія 20 9 – 

Джерело: складено авторами за [14]. 
 
Часткова координація ставки ПДВ здійснилась протягом другої 

половини 1990-х років, коли у 1997 р. ЄС встановив стандарт ПДВ у 15 % 
(мінімальний рівень нижче якого національна ставка ПДВ бути не може), а 
для соціально-значущих товарів – 10 %. Перехід до стандартної ставки 
сприяв усуненню податкових бар’єрів, однак слід відмітити, що середня 
ставка ПДВ зросла з 19,2 % у 2000 році до 20,2 % в 2010 році. Протягом 
десяти років ставки ПДВ не змінилися в 13 країнах Європейського Союзу, у 
12 країнах збільшились і лише в двох (Словаччина та Чехія) зменшились. 

Країни зберегли повноваження збирати податки, а у серпні 2010 року 
було запропоновано впровадження спільного європейського податку 
(наприклад, на фінансові операції) з метою фінансування єдиного 
Європейського бюджету. Потенційне створення єдиної податкової системи 
має мати такі наслідки: 

 для компаній і приватних осіб – зниження податків; 
 вирішення проблеми подвійного оподаткування компаній, що ведуть 

операції в декількох країнах-партнерах; 
 вирішення цієї проблеми щодо фізичних осіб та фінансових ресурсів, 

що беруть участь у транскордонних операціях і транзакціях. 
Але при всіх перевагах такої системи, вона має недоліки: 
 неадекватні економічні пріоритети окремих країн, що не може не 

вплинути на диференціацію податкових ставок; 
 національний податковий суверенітет, яким володіє кожна держава, 

вимагає контролю над національними податковими системами, що 
знижує можливість наднаціонального регулювання та прийняття 
рішень. 
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жава, вимагає контролю над національними податковими системами, 
що знижує можливість наднаціонального регулювання та прийняття 
рішень.

Після скасування митних формальностей і прикордонного контролю 
технічні бар'єри залишаються основними перешкодами, що зберігають-
ся на шляху досягнення остаточної свободи пересування товарів. Вони 
мають велике різноманіття в окремих країнах і постійно еволюціону-
ють. Напрями для їх усунення полягають у наступному:

1) моніторинг дотримання принципу взаємного визнання технічних 
правил за принципом взаємного визнання, що визначено у договорі про 
Європейський Союз;

2) гармонізація стандартів та правил, які б сприяли реалізації прин-
ципу кваліфікованої більшості при прийнятті рішень і затвердженні но-
вого підходу до гармонізації.

Технічні бар'єри включають численні і підлягаючі національному 
регулюванню галузеві та промислові стандарти, санітарно-ветеринарні 
та фітосанітарні стандарти, вимоги технічної безпеки, норми охорони 
здоров'я тощо. Вони підлягають гармонізації, яка почалась з середини 
1968 року, з моменту завершення створення Митного союзу. Процес 
гармонізації  національних стандартів та правил вимогам міжнародних 
нормативних документів займає багато часу, вимагає значних витрат 
для модернізації виробництва та збереження робочих місць. Зрештою, 
було вирішено використовувати два напрямки:

– проведення гармонізації національних технічних стандартів 
відповідно до міжнародних стандартів;

– впровадження принципу взаємного визнання.
Останній принцип відноситься до більшості європейських товарів. 

Суть його полягає в наступному – якщо товар виробляється і продається 
в одній державі на законній основі, (що підтверджує сертифікат якості), 
то він може бути переміщений на ринок іншої держави з метою про-
дажу. Цей принцип охоплює не тільки торгівлю товарами, а й торгівлю 
послугами.

Взаємне визнання є важливим інструментом для заохочення віль-
ної торгівлі між країнами. Цей принцип гарантує дотримання націо-
нальних нормативних стандартів в інших державах-членах, дозволяє 
конкурувати на рівноправній і справедливій основі. До 1992 року ре-
гуляторні формальності в торгівлі товарами були мінімальними, вони 
мали найбільший вплив на малі та середні підприємства за рахунок 
різного характеру національних стандартів в таких галузях, як acquis 
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communautaire (комунітарне право), права інтелектуальної власності, 
технічні стандарти та сертифікати якості. Так використання різних тех-
нічних стандартів у взаємній торгівлі знижує її на 10 %, або на 150 мі-
льярдів євро щорічно. Якщо компроміс між країнами неможливий, ЄС 
застосовує нові підходи до усунення технічних бар'єрів у торгівлі, поки 
не буде узгоджений загальний пакет зобов'язань, які мають пов'язаний 
характер і не підпадають під принципі взаємного визнання.

Головні принципи, що застосовуються у ЄС при визначенні техніч-
них норм, мають назву product-by-product и component-by-component. 
При такому підході прогрес по відношенню до технічної гармонізації 
є мінімальним, бо отримати згоду на прийняття директив було над-
звичайно складно і вимагало численних консультацій. Старий підхід в 
основному використовується для обмеженої кількості товарів (мотоза-
соби, хімічні продукти, фармацевтична продукція, харчування). Ще в 
1987 році практика виявила неефективність такого підходу гармонізації 
технічних стандартів. Причина пов'язана з швидким розвитком нових 
національних нормативно-правових актів у порівнянні з темпами при-
йняття Директив ЄС по питанням їх гармонізації. Новий підхід до гар-
монізації технічних стандартів був призваний подолати видатки старо-
го та розроблений в 1985 році (отримав назву маркування CE).

В Директиві за новим підходом до технічної гармонізації технічні 
деталі не визначилися, а були сформульовані загальні критерії: 

1. Гармонізація законодавства обмежена прийняттям норм безпеки 
(або інших загальних правил), відповідно до яких товари, що виходять 
на спільний ринок, мають відповідати стандартам. Основною перева-
гою нового підходу є попередня оцінка відповідності продукції розро-
бленим критеріям. Держави-члени можуть прийняти додаткові правила 
для певних товарних груп за умови, що такі заходи сприяють захисту 
споживачів, захисту навколишнього середовища.

2. Розробка технічних характеристик, які є важливими для виробни-
цтва і переміщення на ринок товарів, які відповідають основним крите-
ріям, визначеним в галузі стандартизації.

3. Технічні специфікації не є обов'язковим і зберігають статус добро-
вільних стандартів.

4. Національні влади мають право визначити товари, що випуска-
ються у відповідності з гармонізованими умовами. Виробник товару 
має право виробляти товари з урахуванням національних стандартів, 
чи ні. Однак він має довести, що його продукція відповідає нормам ди-
ректив ЄС.
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Звичайно прийняти законодавчі правила для кожного товару прак-
тично неможливо, тому ЄС було ухвалено Рішення по загальним прин-
ципам та умовам розвитку європейського законодавства, гармонізації 
норм по маркетингу продуктів. В цьому документі зафіксовані загаль-
ні обов'язки економічних суб'єктів та правила загальноєвропейського 
маркування, які мають візуально підтвердити відповідність товару єв-
ропейським технічним стандартам.

З 2007 року новий підхід до технічної гармонізації товарів охоплює 
більше 20 галузей промисловості (електротехнічні товари, радіо- та те-
лекомунікаційне обладнання, іграшки, медичне обладнання, будівельні 
матеріали, високошвидкісні залізничні системи). Сукупний товароо-
біг за новим підходом перевищує 1500 млрд. євро щорічно. Введення 
нового підходу до гармонізації технічного регулювання стимулювало 
вдосконалення стандартів більш швидкими темпами в порівнянні з під-
готовкою проектів нормативних актів. Він став важливим інструментом 
для полегшення торгівлі товарами. Однак очевидні й видатки нового 
підходу, які полягають у вдосконаленні маркування і проведення оцінки 
якості продукції.

Для впровадження нового підходу до технічної гармонізації необхід-
на спільна політика у сфері стандартизації. Стандартами займаються 
Європейські органи з розробки технічної специфікації, що задоволь-
няє умовам критеріїв розвинених країн. Стандарти є результатом уго-
ди між виробниками, користувачами, споживачами, адміністраторами 
тощо. До таких органів відносяться Європейський комітет зі стандар-
тизації (CEN), і Європейський комітет по електротехнічним стандартам 
(NELEC), Європейський Інститут телекомунікаційних стандартів.

Іншим рішенням проблеми технічного регулювання є принцип вза-
ємного визнання, який визначено в Директиві 2004/9. Відповідно до її 
правил країна не може заборонити продаж на її території продукції, яка 
законно продається в інших країнах-членах, навіть якщо вона виробле-
на відповідно до технічних правил, що відрізняються від тих, які зафік-
совані у правилах вітчизняного виробництва. Єдиний виняток з прин-
ципу взаємного визнання є обмеження, визначені у статті 30 Договору 
про ЄС (питання захисту суспільної моралі або громадської безпеки, 
захисту громадського здоров'я, тварин і рослин), або на основі інших 
причин, що становлять суспільний інтерес.

Принцип взаємного визнання відноситься до 20 % промислового ви-
робництва і 26 % взаємної торгівлі промисловими товарами. Слід зазна-
чити, що видатки компаній по оцінці відповідності продукції є досить 
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значним. Їх розмір залежить від типу продукту, технічних характерис-
тик, ємності ринку країни-споживача та розміру підприємства. Витрати 
можуть досягати до 2 % від загального товарообігу ринку країн-спо-
живачів в середньому щорічно. Витрати вище для компаній, що не спе-
ціалізується на виробництві одного типу продуктів, тому що вони не 
отримують переваги через економію на масштабі. Для таких компаній 
видатки дотримання принципу визнання можуть досягати 10-15 % су-
марного річного вантажообігу. 

Регламент 765/2008 визначає порядок маркетингу товарів, виробле-
них в межах ЄС та імпортованих з третіх країн, з метою відповідності 
високим стандартам захисту громадського інтересу, у тому числі по від-
ношенню до здоров'я, безпеки, середовища, захисту прав споживачів. 
Споживач, який бачить Загальноєвропейське маркування СЕ на виробі, 
отримує підтвердження, що товари виготовляються відповідно до євро-
пейських стандартів. У 2000 році 28 % взаємної торгівлі промисловими 
товарами підпадало під принцип взаємного визнання.

У 1986-1992 рр. в ЄС було близько 280 регламентів щодо відкритості 
національних ринків. У певних галузях кількість пакетів норм і правил 
досягло 12 (тобто прийнято для кожної з країн ЄС у тому періоді), які 
потім замінили пан-європейськими нормами. Здійснення цих заходів 
дозволило знизити витрати на бізнес-маркетинг товарів на ринку Єв-
ропейського Союзу. Найбільше цей ефект вплинув на найбідніші єв-
ропейські регіони, які відрізнялись найбільш динамічним зростанням 
економіки. Реалізація принципу взаємного визнання виявилась най-
успішнішою в галузях, що виробляли найбільш безпечні товари. Прин-
цип взаємного визнання грає особливу роль в таких галузях, як харчова 
промисловість, виробництво електричних машин, будівельних матеріа-
лів, хімічна промисловість.

З червня 2007 року вступили в силу правила RЕАRСН (Registration, 
Evaluation, Authorization and Registration of the chemical substances) ЄС 
на хімічні продукти та їх безпечне використання. Це положення спря-
моване на поліпшення здоров'я людей і навколишнього середовища на 
базі швидкого виявлення властивостей хімічних речовин; просування 
інновацій та конкурентоспроможності хімічної промисловості ЄС. Ре-
гулювання підвищує відповідальність індустрії з управління ризиками, 
надання інформації про хімічні речовини. Основні причини, які сприя-
ли розвитку цих правил, пов’язані з великою кількістю речовин, які ви-
робляються і продаються на європейському ринку, для яких існує брак 
інформації про ризики, які створюють загрозу для людського здоров'я 
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та навколишнього середовища. Правила RЕАRСН мають бути повніс-
тю введені в силу протягом 11 років. Переваги полягають в скорочення 
кількості захворювань, викликаних отруєнням хімічними речовинами, 
на які припадає до 1 % всіх захворювань в ЄС. За оцінками, скорочен-
ня на 10 %кількості захворювань за рахунок цього положення, призве-
де до скорочення 0,1 % від загальної кількості захворювань в країнах 
Європейського Союзу, що в абсолютному вираженні відповідає збере-
женню 4500 життів, потенціальні переваги оцінюються в 50 млрд. євро 
протягом 30 років. Набуття чинності правил призведе і до витрат, які 
оцінюються у 2,8-5,2 млрд. євро (прямі і непрямі витрати) протягом  
11-15 років.

З 2010 року вступило в силу нове законодавче посилення для вільно-
го руху товарів, яке визначило інструменти для введення Загальноєвро-
пейського маркування і санкції у разі порушення норм і правил. Однак 
збереглись і проблеми, серед яких слід відзначити:

– Відсутність впевненості у важливості цього принципу. На прак-
тиці зазвичай переважну роль відіграють національні правила ділових 
і адміністративних структур, які часто застосовують національні нор-
мативи і стандарти і рідко – спільні європейські принципи взаємного 
визнання.

– Правова невизначеність масштабу регулювання даного прин-
ципу. Якщо немає впевненості стосовно товарів, що потрапляють під 
принцип взаємного визнання, більшість компаній виходить з відповід-
ності продукції національним технічним стандартам. Немає чіткого 
розподілу відповідальності між експортером та національними органа-
ми влади.

– Ризик для підприємців в іншої країни-члена ЄС, тобто підпри-
ємці-експортери не мають чіткої, комплексної інформації про доступ на 
ринок, включаючи можливість принципу взаємного визнання.

– Відсутність діалогу між національними органами влади різних 
країн-членів щодо проблеми технічного регулювання продукції. Існує 
ідея, що для цього потрібно розробити загальноєвропейський адресний 
довідник органів влади, для підприємців які прагнуть встановити кон-
такти в інших державах.

– Податки та інші заході, еквівалентні кількісним обмеженням і 
митним зборам. Мита і імпортні квоти були скасовані 1 липня 1968 року. 
Однак цей термін має не було витримано по відношенню до додаткових 
цілей, які стосувались заборони заходів еквівалентного характеру, гар-
монізації національних стандартів. Їх усунення стало основною метою 
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для досягнення свободи руху товарів і заборони заходів, що еквівалент-
ні митним зборам. У широкому сенсі до таких заходів відносяться такі, 
що негативно впливають на імпортні товари. Або заходи, що мають по-
дібний ефект дискримінації імпортованих товарів по відношенню до 
внутрішніх. 

Таким чином суд ЄС визначив принципом, що будь-який продукт, 
що юридично виробляється і продається в країні, яка є партнером ЄС, 
має отримати вільний доступ до ринку ЄС. Країни ЄС зберегли пра-
во вжити заходів, що еквівалентні кількісним обмеженням, на основі 
загального-економічних причин, пов'язаним з національною безпекою, 
суспільною мораллю або охороною здоров'я населення, інтелектуаль-
ною власністю.

У 2007 році прийнято документ під назвою «Внутрішній ринок това-
рів: основа європейської конкурентоспроможності», в якому розробле-
но чотири ініціативи, спрямовані на стимулювання руху товарів і ре-
формування правової бази функціонування внутрішнього ринку. Вони 
включають:

1) принцип взаємного визнання, в тому числі організація Націо-
нальних контактних пунктів по товарам з метою інформування про іс-
нуючі технічні норми і правила, підвищення прозорості обміну інфор-
мацією між підприємцями для усунення непотрібних елементів контр-
олю та перевірок;

2) ринкові заходи, покликані сприяти видаленню збуту товарів, які 
не відповідають затвердженим стандартам, полегшення оцінки відпо-
відних товарів. Для цього необхідно повністю реалізувати принцип вза-
ємного визнання сертифікатів, виданих в акредитованих лабораторіях;

3) формування спільних рамок маркетингу продуктів з метою 
зміцнення процесу оцінки відповідності продукції;

4) регулювання транспортних засобів, що мають в якості країни 
походження країну ЄС. Складність цього завдання зберігається у зв'язку 
з високим рівнем бюрократії.

Велике значення в реалізації принципу вільного руху товарів має 
введення системи контролю Таблоїд для єдиного ринку, що призвело до 
зменшення на 2,1 % загального числа порушень функціонування єди-
ного ринку.

Сприяння торгівлі товарами сприяло найбільший конвергенції цін 
на продукцію аналогічні якості в окремих країнах ЄС, такі як взуття, 
одяг, алкогольні напої. До запровадження єдиної валюти євро в без-
готівкових розрахунках (1 січня 1999 року) і готівковому обороті (з 1 
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січня 2002 р.) в країнах ЄС зберігалась мультивалютність. На початку 
2013 року в євро зону входили 17 із 27 (на той момент) держав Євро-
пейського Союзу. Наявність багатьох національних валют розглядалося 
як чинник основних витрат компаній у  взаємній торгівлі, впливала на 
невизначеність в довгостроковому бізнес-плануванні.

Введення єдиної валюти євро сприяло зростанню взаємної торгівлі 
в середньому на 5-10 %. Деякі обмеження, що залишились у взаємному 
товарообігу країнам ЄС, включають в себе:

– імпортні ліцензії;
– інспекції та контроль;
– необхідність національного представництва в країні імпорту;
– національні заборони до певного ряду товарів;
– обмеження реклами;
– обмеження на он-лайн покупки.
Одна з проблем на шляху до вільного руху товарів пов'язана з по-

стійним вдосконаленням технічного рівня і якості промислових това-
рів, зі змінами смаків споживачів, технологічними інноваціями, що ви-
магає постійних змін і доповнень до законодавства і технічних норм 
і стандартів. Впливає також розвиток електронної комерції, що вима-
гає формування спільного цифрового ринку ЄС. Передбачається, що 
його відсутність викликає щорічні витрати європейських споживачів в  
500 мільярдів євро, еквівалентні 4 % ВВП. Розширення використан-
ня потенціалу Інтернету для купівлі та продажу товарів та послуг для 
нарощування взаємної торгівлі стимулює взаємний обіг. За 2004-2007 
рр. збільшилась кількість споживачів товарів і послуг через Інтернет з  
20 до 37 %. 

Одним з основних показників інтеграції є частка міжрегіональної тор-
гівлі країн-членів, що дорівнює у ЄС 64,7 % для експорту та 56,1 % для 
імпорту. У 2000-х років. каталізатором для збільшення взаємного товаро-
обігу стало прийняття загального законодавства, спрямованого на гармо-
нізацію національних положень в певних областях. Але рівня 2000 року 
досі не перевищено. Зростання експорту в треті країни є більш динаміч-
ним в порівнянні з взаємним експортом ЄС протягом 11 років. 

У середині 2000-х років розширення ЄС з 15 до 27 (у 2013 році до 28) 
держав стабілізувало динаміку індикатора зовнішньої торгівлі. Торгів-
ля товарами є потужним стимулом для зростання промислового вироб-
ництва в ЄС. Торгів та складає 25 % від загального обсягу ВВП ЄС-28. 

Товарна структура взаємної та зовнішньої торгівлі показана у та-
блиці 2.
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Таблиця 2
Товарна структура взаємної і зовнішньої торгівлі ЄС-27, 2016 р.

Джерело: складено авторами за [15].

Висновки та пропозиції. Існування єдиних стандартів у всіх держа-
вах-членах означає однакову процедуру для узгодження товару в одній 
країні, яка визнається в інших країнах ЄС. Виробникам тільки необ-
хідно гарантувати, що всі різновиди товару відповідають аналогам, що 
містяться у Директиві ЄС. Компоненти, які не відповідають закону, не 
можуть бути продані в межах ЄС, включаючи країну походження. Гар-
монізація діє як гарантія якості і безпеки продукції для споживачів. Се-
ред інших факторів, які позитивно впливають на товарний ринок, слід 
виділити глобалізацію ланцюжка поставок. Є також негативні фактори, 
у тому числі необхідність поліпшення супутньої інфраструктури у сфе-
рі транспорту та логістики.

Міжнародна спеціалізація ЄС у світовій торгівлі, як і раніше, зосе-
реджена в промисловості. В цій сфері також мають прояв певні проблем-
ні моменти, до яких слід віднести зниження конкурентоспроможності 
виробництва телевізорів, текстилю і одягу при одночасному збереженні 
сильних позицій в області виробництва високотехнологічних продук-

 
Джерело: складено авторами за [15]. 
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позитивно впливають на товарний ринок, слід виділити глобалізацію 
ланцюжка поставок. Є також негативні фактори, у тому числі необхідність 
поліпшення супутньої інфраструктури у сфері транспорту та логістики. 

Міжнародна спеціалізація ЄС у світовій торгівлі, як і раніше, 
зосереджена в промисловості. В цій сфері також мають прояв певні 
проблемні моменти, до яких слід віднести зниження 
конкурентоспроможності виробництва телевізорів, текстилю і одягу при 
одночасному збереженні сильних позицій в області виробництва 
високотехнологічних продуктів. На частку ЄС припадає 19,5 % світового 
ринку високотехнологічної продукції; середніх технологій (24 %), тобто 
автомобілів, хімічних продуктів, промислового обладнання; серйозні позиції 
країн ЄС на ринках ресурсомістких продуктів (22,3 %), що має прояв у 
експорті їжі та напоїв, металевих виробів. Головні проблеми пов'язані з 
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тів. На частку ЄС припадає 19,5 % світового ринку високотехнологічної 
продукції; середніх технологій (24 %), тобто автомобілів, хімічних про-
дуктів, промислового обладнання; серйозні позиції країн ЄС на ринках 
ресурсомістких продуктів (22,3 %), що має прояв у експорті їжі та на-
поїв, металевих виробів. Головні проблеми пов'язані з нетарифними об-
меженнями, з якими стикаються європейські продукти на ринках третіх 
країн. За оцінками в 32 країнах діє 203 типи обмежень на європейську 
продукцію. Найбільші обмеження застосовуються до наступних євро-
пейських товарів: текстиль, шкіра, автомобілі, електроніки, техніка, ме-
талургійні вироби, кераміка, вино, фармацевтична продукція.

Конкурентні переваги країн ЄС у галузі високих технологій дещо 
знизилися. Країни мають високий рівень різноманітності у галузях 
спеціалізації. У галузі промисловості найвищу порівняльну перевагу 
має Німеччина, Ірландія, Італія. Нові члени розширили джерела над-
ходження напівфабрикатів. 

Створення внутрішнього ринку та економічного та валютного союзу, 
розширення Європейського Союзу мають стимулювали поглиблення 
інтеграційних процесів. Але в останні роки темп європейської інтегра-
ції сповільнився. Частка ЄС у світовій торгівлі знижується у порівнянні 
з іншими провідними глобальними торговими контрагентами. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО РЫНКА ТОВАРОВ 
СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ЭВОЛЮЦИЯ И 
ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ 

Общий рынок стран Европы создан на основе Римского договора, согласно 
с положениями которого в границах Европейского Содружества должны быть 
сформированы возможности для свободной торговли в сфере движения товаров. 
Такой шаг позволил создать мощный фундамент для формирования общую экономику, 
однако, как в любом движении к интеграции, формирования единого ринка товаров 
сопровождалось определенными проблемами. Это сложная сфера, которая требует 
согласования политики стран в разнообразных направлениях, охватывая вопросы 
физических и фискальных барьеров в торговле товарами, технических норм, налогов 
и мероприятий, эквивалентных количественным ограничениям. Именно потому, 
хотя сегодня считается, что общий рынок товаров ЕС уже сформировался, остаются 
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нерешенные вопросы, которые требуют разработки дополнительных нормативных 
документов и согласованной политики между правительствами стран ЕС. 

Ключевые слова: Европейский союз, европейская интеграция, единый 
рынок товаров.  
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FORMING THE SINGLE PRODUCT MARKET OF 
EUROPEAN UNION COUNTRIES: EVOLUTION AND 
CONSEQUENCES OF LIBERALIZATION

Single product market of European Union countries was created at the basis of 
Rome Treaty, according to which within the borders of EU the possibilities for free product 
trade have to be formed. Such step allows creating the powerful background for the future 
economics. But nevertheless, like any move towards integration, formation of single prod-
uct market has been accompanied by a number of problems. This is a difficult sphere, which 
requires different countries’ politics harmonization at the different directions, covering the 
issues of physical and fiscal barriers, technical norms, taxation and other quantitative re-
strictions. That’s why, although it is assessed, that the European single product market 
has been formed already, there is a number of unsolved questions, which need developing 
additional regulatory documents and coherent policy between European Union countries.          

Key words: European Union, European integration, single product market.
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THE EXPERIENCE OF COUNTRIES IN DIMINUING THE 
“BRAIN DRAIN” EXPERIENCE 

Brаіn drаіn іs the mіgrаtіоn оf skіlled humаn resоurces fоr trаde, educаtіоn, 
etc. Trаіned heаlth рrоfessіоnаls аre needed іn everу раrt оf the wоrld. Hоwever, better 
stаndаrds оf lіvіng аnd quаlіtу оf lіfe, hіgher sаlаrіes, аccess tо аdvаnced technоlоgу 
аnd mоre stаble роlіtіcаl cоndіtіоns іn the develорed cоuntrіes аttrаct tаlent frоm less 
develорed аreаs. The mаjоrіtу оf mіgrаtіоn іs frоm develоріng tо develорed cоuntrіes. 
Thіs іs оf grоwіng cоncern wоrldwіde becаuse оf іts іmраct оn the heаlth sуstems іn 
develоріng cоuntrіes. These cоuntrіes hаve іnvested іn the educаtіоn аnd trаіnіng оf 
уоung heаlth рrоfessіоnаls. Thіs trаnslаtes іntо а lоss оf cоnsіderаble resоurces when 
these рeорle mіgrаte, wіth the dіrect benefіt аccruіng tо the recіріent stаtes whо hаve 
nоt fоrked оut the cоst оf educаtіng them. The іntellectuаls оf аnу cоuntrу аre sоme оf 
the mоst exрensіve resоurces becаuse оf theіr trаіnіng іn terms оf mаterіаl cоst аnd tіme, 
аnd mоst іmроrtаntlу, becаuse оf lоst орроrtunіtу. А brаіn drаіn cаn result frоm turmоіl 
wіthіn а nаtіоn, the exіstence оf fаvоrаble рrоfessіоnаl орроrtunіtіes іn оther cоuntrіes оr 
frоm а desіre tо seek а hіgher stаndаrd оf lіvіng. Іn аddіtіоn tо оccurrіng geоgrарhіcаllу, 
brаіn drаіn mау оccur аt the оrgаnіzаtіоnаl оr іndustrіаl levels when wоrkers рerceіve 
better рау, benefіts оr uрwаrd mоbіlіtу wіthіn аnоther cоmраnу оr іndustrу.

Key words: migration, brain drain, benefits, qualified staff, workforce.
 

Introduction. Exodus of brain or intellectual migration is a serious 
global problem. For the most part, this issue concerns countries with less 
developed economies. States are not able to adequately meet all the needs of 
the population, and the population does not want to reconcile with the lack 
of sufficient attention. This implies a desire to go to another place in another 
country where work is better paid, where mental work is more appreciated. 
This is beneficial to host countries, as they often have the choice of more 
qualified, highly qualified and worthy staff. To the detriment of migrants, 
host countries generate even higher levels of economy, security and prestige 
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on the world stage. One striking example is the US, which is the indisputable 
leader in international economic relations. This country is the largest magnet 
for intellectual migration for specialists from different regions in different 
countries. For countries that lose their intellectuals, the phenomenon of "brain 
drain" is manifested in the worst case. If migration is temporary, it can bring 
benefits to the donor country as additional capital. But, for the most part, 
migration takes place over long periods of time. For this reason, the country 
loses part of its intellect, loses the possibility of effective development, 
economic growth and security.

Analysis of recent research and publications.  The issue of "brain drain" 
is currently being discussed with interest by the world scientific community 
due to the size of the migration process of scientific staff, high skilled 
specialists and the many problems that arise for all countries as a result of this 
type of labor migration. Only foreign authors have published over the past 
40 years over a thousand papers on the subject. In our country, the issue of 
intellectual migration has begun to be intensively studied since the end of the 
1980s (XX century) due to geopolitical changes and the active involvement 
of native researchers in the migration process. In national political science, 
there is not yet any serious work devoted to a comprehensive study of the issue 
of intellectual migration, including in the context of national development 
and security, economic security and competitiveness. Existing studies 
usually only affect certain aspects of the problem, mainly related to the study 
of the situation in certain scientific (sectoral) institutions or categories of 
researchers. A significant contribution to the investigation of the theme were 
the methods used by Belobrov A., Beniuc V., Jucov A., Luca Ala, Moraru V., 
Moşneaga V., Rusu R., Zbigniew Brzeziński, Acsionov  V.  S., Agamova N., 
Allachverian A. and others.

Setting the objectives. The issue of intellectual migration is also very 
acute in the Republic of Moldova, Romania [6], Ukraine, Russia and other 
countries. Here, the work of scientific workers is not sufficiently appreciated. 
Scientists, professors, scholars, specialists from other fields believe their 
work deserves more respect and attention. Compared with the salaries of 
specialists from other countries, we do not have to be experts to understand 
that in Moldova the material remuneration, which contributes to increasing 
the prestige of science and other spheres, is not big enough and even 
inappropriate, ridiculous.

The purpose of this research is to study the global problem of "brain 
drain", its necessity and the regulatory methods in the light of the experience 
of countries abroad.
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Methodology of research includes the method of comparison, statistical, 
causal-causal, modeling, predictive, induction and deductive, historical etc.

Presentation of the main research material. The concept and essence of 
"brain drain". The global labor market is influenced by the import and export 
of labor. Most countries, for their benefit, attract labor or send migrants abroad. 
International migration, ie external migration of labor, means the transfer 
of labor abroad to other countries in order to have a working relationship 
with the country. The emigration of the labor force is the departure of the 
population to work from one country to another, where higher earning and 
long-term residence or the arrival of labor in a country in another country 
are possible. There are several types of labor migration: seasonal, pendulous, 
irrevocable, illegal [11], temporary and permanent migration and the so-
called "brain drain". According to UN data, there are currently over 258 
million migrants worldwide, representing 3.4 % of the Earth's population 
[13]. Every tenth - is a refugee. The US has 50,000 migrants, five in the 
world. In Russia, Germany and Saudi Arabia - 12 million. About 74 % of 
migrants live on allowances, which is more like the working-age population 
(20-64 years), which accounts for 75 % [13].

Table 1 

Share of illegal migrants from the total population (%) by country, 2017

Source: composed by authors.

If we take into account the definition of the "brain drain" phenomenon, 
we may be confronted with a certain diversity of interpretation. Initially, 
the term "brain drain" was introduced into the British Royal Society (1962) 
report and originally addressed the emigration phenomenon of British 
scientists and engineers and technicians in the US. Later, this term has been 
extensively used in the study of the social and psychological factors of the 
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labor migration: seasonal, pendulous, irrevocable, illegal [11], temporary and 
permanent migration and the so-called "brain drain". According to UN data, there 
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Table 1  

Share of illegal migrants from the total population (%) by country, 2017 

Country/ region 
Total number of 
foreign migrants 

(per million) 

Illegal 
migration 

(in millions 
of people) 

Number of 
population 
(millions of 

people) 

Share of illegal 
migrants in 

population (%) 

Russia  12 1,65 142,5 1,16 
USA 50 6,87 316,7 2,17 
Japan 2 0,3 137,2 0,24 
EU-28 72,4 10,86 505,7 2,15 
Middle East 3,3 0,495 175 0,28 
Latin America 3,9 0,585 401 0,15 
Source: composed by authors. 
 

If we take into account the definition of the "brain drain" phenomenon, we 
may be confronted with a certain diversity of interpretation. Initially, the term 
"brain drain" was introduced into the British Royal Society (1962) report and 
originally addressed the emigration phenomenon of British scientists and engineers 
and technicians in the US. Later, this term has been extensively used in the study 
of the social and psychological factors of the emigration of highly qualified 
specialists in so-called developing and post-socialist countries in developed world 
countries. 

From a social point of view, this term can be interpreted as follows: one of 
the forms of migration behavior associated with the decision of the mental work 
people to move into a new socio-cultural environment. The phenomenon of "brain 
drain" is caused by dissatisfaction with the satisfaction of basic needs, individuals' 
values, the creative-innovation environment, and the expectations of their 
satisfaction in the new socio-cultural environment. 
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emigration of highly qualified specialists in so-called developing and post-
socialist countries in developed world countries.

From a social point of view, this term can be interpreted as follows: 
one of the forms of migration behavior associated with the decision of the 
mental work people to move into a new socio-cultural environment. The 
phenomenon of "brain drain" is caused by dissatisfaction with the satisfaction 
of basic needs, individuals' values, the creative-innovation environment, and 
the expectations of their satisfaction in the new socio-cultural environment.

From an economic point of view: a mass emigration process in which 
qualified specialists, scholars and skilled workers leave the country or region 
for economic reasons do not find use for appropriate skills and appreciation 
that are not required in their country of residence. The main reason is the 
desire to significantly improve the material well-being.

Also, this term can be viewed politically, religiously, but its essence 
remains the same: migration in order to improve the socio-economic 
conditions of life.

The general term of the concept: "brain drain" is one of the forms of 
migration behavior. Departure, emigration, going abroad for a permanent 
job of highly qualified specialists who do not find use for their skills or do 
not receive the expected appreciation that is not required in the country of 
residence.

We can identify some causes of "brain drain":
– ensuring (lack) of the necessary equipment and technical-material 

base;
– inadequate attention of the state and society in the field of scientific 

research;
– the low level of remuneration for the work of highly qualified young 

scientists;
– poor integration of fundamental science with state and private 

enterprises;
– the low prestige of the status of a scholar in the country;
– the material and scientific success of many scholars abroad;
– bureaucracy in their own country.
Many of the reasons for migration are related to the country's development, 

in particular technology and science. Scientific and technological progress is 
an adhesive factor in the development of the world economy. "Brain Exodus" 
determines the different elements and the functioning of trade, economy. So, 
in many countries, but especially in the industrial and economic development 
countries, the workforce flow is directed. In fact, such a stream is made up 
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of scientists (scholars), what is called the "brain drain" that takes place in the 
US and Western Europe in Moldova, Russia, Asia, Africa and other countries. 
Scientific and technological progress evokes the process of moving the most 
skilled labor force. Such a workforce is attracted mainly by higher wages, the 
standard of living in the country and the latest technologies and technologies 
in society.

Migration policy to prevent "brain drain": Russia's experience.
The causes of a massive "brain drain" in Russia are noted during the 1990 

general economic crisis, which significantly reduced government support for 
scientific activities and forced the industry to abandon research, refuse any 
research (sometimes even financially supported by the Soros Foundation) 
[18]. Scientists began to receive $ 500. The process of "brain drain" abroad 
began in the early 1990s, after the collapse of the USSR, when the economic 
situation in the country was deplorable. Many Russian scholars [12], who 
left the country after the collapse of the USSR, occupied leading positions 
in the scientific community. As a rule, the most talented specialists who go 
abroad are leaders of priority research directions or prospects to become.

The number of persons employed in science from 1991 to 1999 decreased 
more than twice (from 878.5 thousand to 386.8 thousand persons). For fourteen 
years, between 2000 and 2014, between 1.5 and 1.8 million people left the 
country. As a result, tens of thousands of Russian scientists are currently 
working in the US alone, and the total brain drain is not clear. The fact that 
official statistics only take into account those specialists who travel abroad 
for permanent residence. Some researchers have estimated Russia's annual 
losses in the 1990s, due to brain drain to $ 50 billion. The current "brain 
drain" is very different from what happened during the Cold War - now the 
Russians are not leaving their homeland forever. Often, they retain Russian 
citizenship and constantly monitor their situation at home, adding that some 
are ready to return when things in the Russian economy are going better. The 
amount of money, directed to research and development, is an indicator of a 
country's technological progress. This shows the average annual GDP share 
that countries reserve for R & D over the period 2005-2013.

Reducing the number of scientists in Russia is 1.3 % annually. The 
number of scholars in the EU, the US increased by 2-3% in Brazil, South 
Korea and China – from 7 % to 10 %. The share of collaborators with the 
scientific degree of doctor habilitated in science diminished from 13.8 % to 
13.0 %, doctor in science – from 31.7 % to 30 % [12]. Although the share of 
scholars aged up to 39 years has risen from 41 % to 43.3 %, the average age 
of researchers has exceeded 50 years, and every third is retired [3].
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Fig. 1. Expenses for research and development in some developed countries, [23]

In 2015, the New York Business Insider News portal recognized Russia as 
one of the best countries to emigrate. Russia ranked 17th in the ranking, well 
ahead of the US and most of the European countries. Russia has achieved good 
positions at the expense of a favorable social environment, the opportunity 
to make friends, healthy food, excellent entertainment, quality education 
and a high economy. According to the migration policy established by the 
President of Russia by 2025, the orientation towards attracting intellectual 
(not physical) resources in the country is declared. It should be noted that 
Russia is not attractive to scholars like the US or the EU. However, migration 
has increased to Russia from other countries [12].

Table 2
Exchange of migrant students with higher education (CIS) with CIS 

countries – 2016, [8]

Source: composed by authors.

Scientists began to receive $ 500. The process of "brain drain" abroad began in the 
early 1990s, after the collapse of the USSR, when the economic situation in the 
country was deplorable. Many Russian scholars [12], who left the country after the 
collapse of the USSR, occupied leading positions in the scientific community. As a 
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Table 2 

Exchange of migrant students with higher education (CIS) with CIS 
countries – 2016, [8] 

Country They emigrated from 
Russia 

They immigrated to 
Russia 

Azerbaijan 1125 2203 
Armenia  3250 5855 
Belarus 1623 3338 
Kazakhstan 6398 15847 
Kirgâstan  1555 2773 
Republic of Moldova 2782 6010 
Tadjikistan  2213 6543 
Turkmenistan  342 566 
Uzbekistan  4291 7356 
Ukraine 11560 46169 
Total  35139 94660 
Source: composed by authors. 
 

From 44,000 people 35,000 in emigration not to Western countries, but to 
CIS countries, Syria, Iran, Georgia, Vietnam. We note that the reason was not 
precisely the deplorable state of Russian science, but other reasons. 

Factors influencing increased migration, including brain drain: 
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From 44,000 people 35,000 in emigration not to Western countries, but to 
CIS countries, Syria, Iran, Georgia, Vietnam. We note that the reason was not 
precisely the deplorable state of Russian science, but other reasons.

Factors influencing increased migration, including brain drain:
1. International educational marketing activities aimed at attracting 

foreign citizens for professional training and retraining.
2. Increasing interest in the work of Russian scientific communities at 

international forums and congresses.
3. The quality of life must be higher than that of the previous migrant 

residence, mainly due to the combination of economic and social conditions.
4. Possibility of solving problems by meeting the need for food and the 

ability to quickly obtain housing (including due to affordability), especially 
in rural areas.

5. The ability of migrants to adapt quickly to the country's modern socio-
political and economic life due to the high level of cultural development of 
regions and civil society.

6. The application by Rosstat of the new progressive methods for 
registering the arrivals and departures of migrants.

Migration policy to prevent "brain drain": the experience of foreign 
countries

"Exodus of Brains" is not just an East European phenomenon. Many 
previous barriers between nations and states have been eliminated, people 
have begun to move more and more often where they feel safer, more 
comfortable. This is used by industrialized countries who prefer to reserve 
"cream", ie the most educated, capable, creative people. In this way, developed 
countries save for education and scientific training, while benefiting from 
newly-arrived talent. On the other hand, many experts believe that "donor 
countries" benefit from certain advantages in the context of globalization: 
they develop international relations through temporarily traveling citizens, 
they are attached to advanced technologies through project competitions, 
prizes, internships, publications, access to laboratories research, etc.

Despite the fact that the consequences of the exodus of the country's 
specialists are not always bad, many states in the world are trying to oppose 
or control this process. According to the Institute for the Study of Labor, 
some countries legally forbid the departure of certain categories of specialists 
- for example doctors and teachers. However, these measures help a little: 
Specialists wishing to go find opportunities to circumvent restrictions [1]. 
The situation is alarming in Romania [22]: about 2.5 million of the Romanian 
population with stable residence, representing 12 %, are leaving Romania 
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aged 25-39. Most emigrants in 2017 are: Moldova (17.7 %), Dobrogea 
(14.4  %) and Transylvania (11.4 %) [19].

Fig. 2. Evolution of Romanian migration 2011-2016

According to the investigators, a UN report brings to light a cruel truth. 
According to Syria, Romania is ranked second in the world in the top of the 
countries that lost most of the population due to the exodus. According to UN 
data, over the last decade 3 million Romanians have definitely left Romania 
[22], locating in Italy, Spain, Portugal, Great Britain, Belgium, Austria [16].

According to official statistics, in the early 1990s, research and 
development activities took place in Ukraine in 13344 and there were 
313,079 scholars. Since 2015, these numbers have been reduced to 978 and 
63 864, respectively. Now, with regard to the number of research workers per 
1000 inhabitants, it is one of the lowest rates in Europe. For example, only 
between 2010 and 2014, the number of graduates from the National Academy 
of Sciences of Ukraine, the largest scientific organization in Ukraine, fell 
from 2,716 to 2,045 people [14].

An analysis by the Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) shows that many states are using "American" methods 
to attract talented young people. For example, Australia, New Zealand, 
Canada, France, Romania [22] and the United Kingdom have simplified their 
visa for foreign applicants and, in some cases, have exempted them from 
tuition fees. In addition, they facilitate the process of obtaining citizenship 
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for graduates and their family members. The Scandinavian countries, 
Germany, the Netherlands and Hungary offer training in scientific and 
technical disciplines in English. Education in these countries and the price 
is often much cheaper than in the US, Canada and Australia. A number of 
European countries support mainly foreign students who receive education 
in technical disciplines and offer them various benefits. Great Britain, 
France, Germany, Japan and other states have created special types of visas 
for highly qualified professionals. For example, over the past three years, 
Japan has issued 220,000 such visas. Germany (Blue Card – skilled worker) 
and Ireland intentionally attract foreign programmers, which is considered 
necessary to strengthen the local computer industry.

Fig. 3. Exodus of scholars from Ukraine in 1996-2017, [12]

The issue of "brain drain" has led EU leaders. In Europe, "brain drain" is 
perceived, first of all, as a threat to the loss of scientific elite. "Creme de la 
Creme", the "stars of science," whose powerful talents can bring enormous 
benefits to the country where they work. Throughout the European Union, 
spending on science is projected to increase, which will make it easier to hire 
talented graduates from local universities from abroad. The reality is that the 
EU spends less on research than the US and Japan (1.9 % of GDP, compared 
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with 2.8 % and 3 %, respectively). Increasing funding will create hundreds 
of thousands of new jobs that will attract "brains". Currently, the number of 
students in the EU countries exceeds those in the US and Japan. However, 
there are fewer scientists in the EU – in 2005 there were 5.4 scientists per 
1000 workers, while in the US – 8.7, and in Japan – 9.7. However, civilization 
is trying to move faster on the path of technological evolution. Investment 
in science grows every year, both in absolute terms and relative. Despite 
the crisis, from 2007-2013, the increase in science spending in the world 
was 30.7 %, exceeding global GDP growth (20 %). Developing countries in 
Southeast Asia are particularly increasing their share in these investments – 
from 29 % to 37 %, Brazil, India and Turkey are investing more and more.

Nearly one-third of world spending on science is assumed by the US, 
one fifth of China and the EU, and one tenth of Japan. The rest of the world, 
where two-thirds of mankind lives, allocates less than a quarter of total 
research costs. The share of Russia in the global scientific budget is quite 
modest – 1.7 %, decreasing: in 2008 it was 2 %.

In 2013, Russia spent 40.7 billion USD on science, about 10 times less 
than the US leader. Russia spends 1.13 % of the country's GDP for science, 
ranked 25th in the world in terms of this indicator. The bulk of its revenue 
is invested by Israel – 4.21 % of GDP, and China has the most fascinating 
indicator in recent years. The share of related costs was significant in 
Germany, the USA, Brazil and Turkey.

Even African countries rely more and more on R & D and innovation, 
trying to get rid of the poverty trap. Indeed, without investing in the science, 
innovation and training of skilled workers, it is impossible to diversify 
the economy and develop a modern infrastructure: hospitals, schools, 
communications, roads ... For example, Kenya, despite the crisis, has 
increased spending on science from 0.36 % to 79 % [20].

Asian countries, such as Singapore, Qatar and Malaysia, follow a similar 
path to the American one. They use various methods to attract foreign 
students: Singapore, for example, has entered into agreements with major 
US universities to open large American universities on their campuses.
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Today, a quarter of foreign students come from India and China. However, 
in recent years, India and China themselves are making serious efforts to 
attract talent. Both countries have significantly increased the allocations for 
universities. In these countries (in China there are 100 university models) 
where foreigners are taught not only traditional "export" disciplines (eg 
Chinese or Indian folklore), but also biology, information technologies, 
etc. In addition to teaching, in such universities, research is developing, 
facilitating employment. These programs play a triple role: firstly, this policy 
allows local universities to earn money, secondly it attracts foreign "brains" 
and, thirdly, it allows them to train local specialists in the field, consistently 
direct with growing Asian business.
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Rating University Country Present Impact 
Degree 

of 
opening 

Excellency 

1 Harvard  USA 1 2 1 1 
2 Stanford USA 9 3 2 2 
3 Massachusetts Institute of 

Technology 
USA 3 1 4 11 

4 Univ. of California Berkeley USA 38 4 3 14 
5 Univ. of Washington USA 13 6 40 6 
6 Univ. of Michigan USA 29 7 8 3 
7 Univ. of Oxford MB 38 15 7 4 
8 Cornell Univ. USA 16 5 26 22 
9 Columbia (NY) USA 22 9 12 12 
10 Univ. of  Pennsylvania USA 23 11 32 13 
Source: composed by authors. 
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In recent years, a new term has emerged – Scientific Diaspora: Many 
states of the world are trying to use their knowledge, experience and ties to 
their "brains" abroad [17] (including Qian Xuesen, Hsue-Shen Tsien) [7]. 
Similar initiatives are being practiced by some countries in Latin America, 
South Africa, India, China and even Switzerland.

Conclusions. Globalization has spawned population migration and "brain 
drain". Reducing the number of qualified specialists, scholars and innovative 
people reduces the creative workforce in the country leads to an increased 
risk of the country's economic placement on the periphery of the "scientific 
galaxy", loss of national competitiveness in several areas. On the contrary, 
recipient countries of "brains" (industrialized and industrialized countries) 
increase their innovative and competitive potential.

Addressing the issue of brain drain will enable "brain" countries to 
maintain at least a minimum level of development of the scientific, technical 
and internal production potential, which, in the event of a strong deterioration 
in external and internal conditions, would guarantee survival the country to 
the detriment of its own intellectual and technological resources. To this end, 
the following activities should be carried out:

– creating (using experience from South Korea, Taiwan, India and 
other countries) and implementing a mechanism to facilitate the adaptation 
of specialists returning from abroad with material benefits and scientific 
preferences;

– improving the legislative base in the field of migration of qualified 
specialists, scholars, inventors and talented people;

– ensuring mobility, facilitating the results of scientific researches, 
internships abroad in the world scientific centers;

– ensuring the state orders of research in various scientific fields;
– ensuring participation in various projects, financed by the state and 

private funds.
Brain exodus affects the educational system and economic growth by 

reducing the number of skilled workers. It is therefore necessary to develop 
policies to correlate the relationship between the education and training of 
youth (including qualified staff) and the requirements of the real economy. 
Regretfully, the domestic higher education system does not include all the 
specialties required on the labor market. A number of current professions 
require specializations that the education system does not offer. The process 
of training and development of general specialized skills is carried out in 
theoretical and general terms, the practical aspect being often absent.
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The "Gold Student of Braila" (Romania) of the 12th grade at Nicolae 
Bălcescu College from Braila, awarded at the International Olympiads of 
Physics, Astronomy and Astrophysics, was admitted with a full scholarship 
at Harvard University. The young man wants to work in research after 
completing his studies, but not in the country but abroad, where he believes 
he has much more opportunities to affirm. The number of Romania's 
annual offers is, in fact, comparable to the official number of the "losses" 
of Romanian universities due to the "brain drain" of young people going 
abroad. Similar cases are found in many countries, including the Republic of 
Moldova. Moldovan Radu Răţoi won the world accord accordion in Kaunas 
in the Senior Coupe World category and Senior Virtuoso Entertainment from 
100 participants, but he studies at the Copenhagen Academy of Music.
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ОПЫТ СТРАН В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ «УТЕЧКИ МОЗГОВ» 

«Утечка мозгов» – это процесс миграции высококвалифицированного 
человеческого капитала с целью дальнейшей их работы за рубежом. Обученные 
и здоровые профессионалы нужны по всему миру. Однако лучшие стандарты и 
качество жизни, высокие заработные платы, доступ к современным технологиям 
и стабильные политические условия в развитых странах привлекают талантливых 
людей из менее развитых регионов. Большая часть миграционных потоков 
наблюдается из развивающихся в развитые страны мира. Это вызывает 
обеспокоенность по всему миру из-за своего влияния на систему здравоохранения в 
развивающихся странах. Эти страны инвестируют в образование и развитие молодых 
здоровых профессионалов, что приводит к значительным убыткам для этих стран, 
когда эти люди мигрируют, и, наоборот, к позитивному эффекту для принимающих 
стран, которые не инвестировали в образование этих людей. Интеллектуалы любой 
страны представляют собой наиболее дорогой ресурс благодаря финансовым 
и временным затратам, и более того, из-за «потерянных возможностей». Утечка 
мозгов возникает из-за беспорядков внутри страны, существующим благоприятным 
профессиональным возможностям в других странах или желания приобрести 
лучшие условия жизни. Утечка мозгов возникает не только по географическому 
признаку, но и организационному и индустриальному, когда работники надеется 
на лучшую заработную плату, преимущества или растущую мобильность в рамках 
деятельности в других компаниях и отрасли.          

Ключевые слова: миграция, утечка мозгов, возможности, квалифици-
рованный персонал, рабочая сила.
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ДОСВІД КРАЇН У ЗАПОБІГАННІ «ВИТІКУ МІЗКІВ» 

«Витік мізків» – це процес міграції висококваліфікованого людського 
капіталу з метою подальшої їх роботи за кордоном. Кваліфіковані та здорові 
професіонали потрібні у всьому світі. Однак кращі стандарти та якість життя, високі 
заробітні плати, доступ до сучасних технологій та стабільні політичні умови у 
розвинених країнах приваблюють талановитих людей із менш розвинених регіонів. 
Більша частина міграційних потоків спостерігається із країн, що розвиваються до 
розвинених країн світу. Це викликає стурбованість по всьому світі із-за свого впливу 
на систему охорони здоров’я у країнах, що розвиваються. Ці країни інвестують в 
освіту та розвиток молодих здорових професіоналів, що призводить до значних 
втрат для цих країн, коли ці люди мігрують, та, навпаки, до позитивного ефекту для 
країн, що їх приймають, які не інвестували в освіту цих людей. Інтелектуали будь-
якої країни представляють собою найбільш дорогий ресурс завдяки фінансовим 
та часовим затратам, та більш того, завдяки «втраченим можливостям». Витік 
мізків виникає із-за заворушень в країні,  існуючим сприятливим професійним 
можливостям в інших країнах чи бажання отримати  кращі умови життя. Витік 
мізків виникає не тільки за географічною ознакою, але й організаційною та 
індустріальною, коли робітники сподіваються на кращу заробітну плату, переваги 
чи мобільність в рамках діяльності в інших компаніях та галузі.          

Ключові слова: міграція, витік мізків, можливості, кваліфікований 
персонал, робоча сила.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ 
СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розглянуто теоретичні аспекти формування іміджу суб’єктів готельно-

ресторанної діяльності. Досліджено питання створення іміджу суб’єкту 
готельно-ресторанної діяльності в умовах росту конкурентної боротьби на 
ринку. Досліджено історія розвитку іміджелогії у міжнародному середовищі. 
Визначені проблемні питання у сфері формування корпоративного іміджу у 
національному макроекономічному середовищі. Запропоновано етапи форму-
вання іміджу суб’єкта готельно-ресторанної діяльності. Досліджено вплив 
іміджу на конкурентоспроможність суб’єктів господарювання. Запропоновані 
основи побудови іміджу суб’єкта готельно-ресторанної діяльності з урахуванням 
європейського вектору розвитку національного макроекономічного середовища.   

Ключові слова: імідж, рекламна кампанія, PR-заходи, суб’єкт господа-
рювання готельно-ресторанної діяльності, суспільство, громадськість, клієнт, 
бізнес-партнер, керівництво, образ, свідомість, ефективність, функціонування.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Під впливом 
глобалізаційних процесів національні суб’єкти господарювання не 
завжди дотримуються  світових тенденцій у сфері  готельно-ресторанного 
бізнесу. Більшість суб’єктів готельно-ресторанної діяльності, навіть тих, 
що були створені після набуття Україною незалежності, використовують 
застарілі методи управління та ведення бізнесу в цілому. Одною із таких 
поточних проблем є питання формування іміджелогії національних 
суб’єктів господарювання. Необхідно відмітити, що підприємці та 
топ-менеджмент не вважають імідж свого суб’єкта господарювання 
важливою складовою функціонування, керуючись тим, що є більш 
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пріоритетні задачі у їх поточній роботі. Часто керівництво не приймає 
відповідних рішень з підтримки іміджу суб’єктах господарювання, або 
ж взагалі не займається його формуванням як на стадії створення, так 
і росту. Актуальність проблеми підкреслюється ще одним фактом – 
інвестиційної направленості, національним суб’єктам господарювання 
вкрай необхідно зарекомендувати себе, а отже і демонструвати свій 
імідж, у тому числі на ринку країн-членів ЄС та ринках інших країн 
світу у готельно-ресторанній діяльності з метою залучення міжнародних 
інвесторів з урахуванням поточних євроінтеграційних процесів нашої 
країни.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сьогодні досить 
популярною є наукова тематика що стосується підвищення рівня 
конкурентоздатності, яка витікає із потужного іміджу. Дослідження 
іміджелогії та її елементам присвячено багато праць видатних 
українських та зарубіжних вчених: Г. Даулінг, С. М. Ілляшенко, А. В. Ко-
лодка, Т. О. Примак, Я. В. Приходченко, О. І. Шаша та інші.     

Постановка завдання. Дослідити теоретичні аспекти формування 
іміджу суб’єкта господарювання готельно-ресторанної діяльності. 
Визначити основні компоненти іміджу суб’єкта господарювання, 
дослідити його значення в діяльності та проаналізувати способи його 
формування для національних суб’єктів господарювання у сфері 
готельно-ресторанної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах сьогодення, 
у період подальшого зростання конкуренції на ринку готельно-
ресторанної діяльності та у більшості галузях національної економіки 
все більш актуальною постає проблема іміджу суб’єкта господарювання, 
адже саме від нього залежить результативність та успішність поточної 
та майбутньої діяльності. 

У вітчизняній практиці вперше увага до іміджу почала приділятися 
на початку 90-х років. У суб’єктів господарювання переважно цим 
займався відділ маркетингу – вони напряму працювали із клієнтами, 
визначали їхні потреби та те, як виглядає суб’єкт господарювання зі 
сторони клієнта. Виникали питання про необхідність дослідження 
іміджу суб’єкта господарювання, його коригування, а в деяких випадках 
і генерування. 

На жаль, на той час українські суб’єкти господарювання мали бути 
в ролі «наздоганяючих» по відношенню до своїх іноземних партнерів 
або конкурентів. Вперше про імідж було згадано на початку 80-х років у 
Великій Британії. Приблизно в цей же час в США публікуються наукові 
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дослідження у авторитетному журналі Fortune і National Business 
Bulletin.

Потрібно відмітити, на даний час національні дослідження іміджу 
все ще знаходяться на зародковому рівні, виключеннями є дочірні 
компанії закордонних корпорацій.   

Насамперед, потрібно визначити що є імідж суб’єкта господарювання 
і чому він є важливим елементом успішного його функціонування. 
Автор вважає, що поняття «імідж суб’єкта господарювання» та 
«корпоративний імідж» є цілком тотожними поняттями і можуть бути 
взаємозамінними. 

Узагальнюючи визначення К. О. Анохіної, Е. Васильконової, 
В. Г. Зазикіна, О. Ф. Петрової, корпоративний імідж (або імідж суб’єкта 
господарювання) – це те, як суб’єкт господарювання сприймається 
та уявляється у свідомості громадськості. Зазвичай імідж суб’єкта 
господарювання формується за допомогою реклами, PR-інструментів, 
інформування про діяльність зі сторони суб’єкта господарювання – 
саме тому ці елементи є пріоритетними при формуванні позитивного 
іміджу. На наш погляд, суб’єкт господарювання та його менеджмент і є 
«творцем» корпоративного іміджу.  

Корпоративний імідж є важливою складовою функціонування суб’єкта 
господарювання через свій великий вплив на конкурентоспроможність 
на ринку. Окрім цього, позитивний імідж суб’єкта господарювання 
готельно-ресторанної діяльності є запорукою успішних бізнес-відносин 
з партнерами, постачальниками, потенційними клієнтами, державними 
установами, тощо.

Окрім цього, задачею іміджу є спрощення виходу на ринок із 
новим товаром (послугою), або взагалі виходу на новий неосвоєний 
ринок. Можна беззаперечно стверджувати, що позитивний імідж 
суб’єкта господарювання підвищує ефективність маркетингової 
кампанії (реклами, PR-заходів). Загалом, коли суб’єкт господарювання 
піклується про створення позитивного іміджу своєї діяльності – цей 
процес неодмінно вказує зацікавленість та націленість на клієнта. 

Слід зауважити, що імідж будь-якого суб’єкта може бути як 
внутрішнім (тобто на внутрішньому ринку), так і зовнішнім 
(відповідно  – на міжнародному ринку). Особливо важливим він стає 
під час ведення переговорів. 

Окрім цього, на міжнародній арені оцінюється як імідж країни, так 
і імідж відповідної галузі національної економіки. Сьогодні, під час 
євроінтеграції України постає питання іміджу вітчизняних суб’єктів 
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господарювання на ринках країн-членів ЄС, а також на інших ринках 
світу. На жаль, обмежена кількість суб’єктів господарювання із України 
може достойно зарекомендувати себе як надійного українського 
представника закордоном.   

Щодо іміджу галузі, то слід зазначити, що в національній економіці 
існують певні, так мовити, «елітні» галузі». Наприклад, швейцарські 
годинники. Цей товар відноситься до престижних та не потребує доказів 
якості. Відповідно, у суспільстві утворився імідж швейцарських годинників 
як чогось надійного і тому навіть якщо компанія випускає у продаж свій 
перший товар – діло тільки за тим, щоб продемонструвати цю якість у 
фірмовому магазині завчано провівши активну рекламну кампанію. 

Отже, для того щоб вийти на міжнародний ринок українським 
суб’єктам господарювання насамперед потрібно довести якість товару 
або послуги яку вони пропонують покупцеві.

У табл. 1 наведено інформацію щодо мереж колективних засобів 
розміщування у 2017 році. За даними Державної служби статистики 
України у 2017 році надання місць для проживання здійснювали 4115 
колективних засобів розміщування (юридичні особи та фізичні особи-
підприємці) із кількістю місць – 361 тис. (у 2016 році відповідно 4256 
та 376 тис.). Кількість розміщених у них становила 6661,2 тис. осіб (у 
2016 році – 6544,8). Більшість відвідувачів (77 %) надавали перевагу 
готелям та аналогічним засобам розміщування. Серед розміщених 
932,6 тис. осіб становили іноземці.

Тим не менше, не потрібно применшувати значення внутрішнього 
іміджу, адже, наприклад німецькі автомобілі відмінно зарекомендували 
себе по всьому світу, але найкраща репутація у них на батьківщині – 
переважна більшість німців їздять на вітчизняних автомобілях. 

Саме тому, важливо спочатку створити позитивний імідж суб’єкта 
господарювання спочатку в межах країни, а вже потім демонструвати 
його на іноземних ринках. Неможливо мати негативний внутрішній 
імідж, але при цьому добре зарекомендувати себе закордоном. 

В Україні середньостатистичний покупець скоріше віддасть 
перевагу закордонному товару чи послузі, ніж вітчизняній. Тому для 
українських суб’єктів господарювання цей факт є мотивуючим до 
створення позитивного іміджу своєї діяльності. Окрім цього, одними 
із найважливіших елементів успішного формування позитивного 
іміджу суб’єкта господарювання є не тільки дотримання міжнародних 
стандартів якості (як, наприклад, ISO 9000), а й привабливий зовнішній 
вид товару (дизайн), гарантійне обслуговування, тощо. 
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Таблиця 1
Мережа колективних засобів розміщування у 2017 році

Джерело: створено авторами.

Як вже було наголошено раніше, імідж суб’єкт господарювання  – 
це його образ під час сприйняття та уявлення певної інформації 
громадськістю. Але існують випадки коли імідж формується незалежно 
від того, чи хтось працює над ним чи ні. 

Якщо суб’єкт господарювання не буде достатньо приділяти увагу 
питанню іміджу, можливі сумні наслідки у вигляді його самостійного 
формування у головах суспільності.

Робота із формування корпоративного іміджу є справою не тільки 
відділу маркетингу, що займається рекламою та PR-заходами, але і 
такими важливими компонентами успішної діяльності як якість товару 
або сервісу, ставленням колективу до вищого керівництва, тощо.

Перш ніж приступити до формування іміджу, потрібно визначити 
поточну та майбутню сферу діяльності суб’єкта господарювання та 
визначити відмінність наших товарів або послуг від товарів і послуг 
наших конкурентів.

 
Таблиця 1 

Мережа колективних засобів розміщування у 2017 році 
 

 

Кількість 
колективних 

засобів 
розміщування, 

од. 

У них 

місць, од.  
кількість  

розміщених, 
осіб 

Усього 4115 360722 6661177 
Готелі та аналогічні засоби розміщування 2474 135084 5135164 

у тому числі    
Готелі 1704 102881 4395846 
Мотелі 137 3791 110699 
Хостели 36 1472 44498 
кемпінги 12 506 7814 
гуртожитки для приїжджих 84 6637 192308 
туристичні бази, гірські притулки, 
студентські літні табори, інші місця для 
тимчасового розміщування 501 19797 383999 

Спеціалізовані засоби розміщування 1641 225638 1526013 
у тому числі    
санаторії 169 52255 449550 
дитячі санаторії 103 16486 115923 
пансіонати з лікуванням 12 2326 15216 
дитячі заклади оздоровлення цілорічної дії,  
дитячі центри 14 4035 30280 
санаторії-профілакторії 55 9615 59801 
бальнеологічні лікарні, грязелікарні, 
бальнеогрязелікарні (включаючи дитячі) 3 581 3270 
будинки відпочинку 14 1366 8666 
пансіонати відпочинку 53 10555 65459 
бази відпочинку, інші заклади відпочинку        
(крім турбаз) 1212 128099 774178 
оздоровчі заклади 1-2 денного перебування 6 320 3670 

Джерело: створено авторами.  
 

Тим не менше, не потрібно применшувати значення внутрішнього 
іміджу, адже, наприклад німецькі автомобілі відмінно зарекомендували себе 
по всьому світу, але найкраща репутація у них на батьківщині – переважна 
більшість німців їздять на вітчизняних автомобілях.  

Саме тому, важливо спочатку створити позитивний імідж суб’єкта 
господарювання спочатку в межах країни, а вже потім демонструвати його на 
іноземних ринках. Неможливо мати негативний внутрішній імідж, але при 
цьому добре зарекомендувати себе закордоном.  

В Україні середньостатистичний покупець скоріше віддасть перевагу 
закордонному товару чи послузі, ніж вітчизняній. Тому для українських 
суб’єктів господарювання цей факт є мотивуючим до створення позитивного 
іміджу своєї діяльності. Окрім цього, одними із найважливіших елементів 
успішного формування позитивного іміджу суб’єкта господарювання є не 
тільки дотримання міжнародних стандартів якості (як, наприклад, ISO 9000), 
а й привабливий зовнішній вид товару (дизайн), гарантійне обслуговування, 
тощо.      
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Для того щоб штучно сформувати імідж суб’єкта господарювання 
потрібен неабиякий професіоналізм та наявність досвіду роботи у 
сфері комунікації із клієнтом. Відповідно, до процесу формування 
корпоративного іміджу потрібно підходити із неабиякою 
відповідальністю, адже в майбутньому може бути зіпсована репутація 
суб’єкта господарювання як надійного партнера або продавця. 
Імідж суб’єкта господарювання – це активна PR-кампанія, робота із 
клієнтом [5]. Суб’єкт першим має проявляти ініціативу до створення 
позитивного іміджу про себе, адже можлива ситуація коли покупець 
сам може сформувати імідж про той чи інший суб’єкт господарювання. 
В основному ця уява про суб’єкт господарювання не буде в повному 
обсязі відповідати дійсності, адже споживач орієнтується тільки на 
суб’єктивних фактах – суб’єкт господарювання може постати в його 
уяві з позиції негативного або просто неоднозначного іміджу, що, 
авжеж, не дає ніякого позитивного ефекту від його функціонування. 

Етапи формування іміджу розглянуті на рис. 1. Перш за все, потрібно 
визначити цільову аудиторію (ЦА), її рід діяльності та вік. Наступній 
етап – формування самої концепції іміджу. До концепції іміджу можна 
віднести основні принципи та цінності, які притаманні суб’єкту 
господарювання та її продукції і вагомі для клієнта. Після формування 
іміджу, він має бути впроваджений та закріплений у свідомості покупця.

До основних засобів формування іміджу можна віднести фірмовий 
стиль, візуальні, вербальні та рекламні засоби.

Перший засіб є найголовнішою складовою під час формування 
корпоративного іміджу. До фірмового стилю можна віднести текстові 
та технічні елементи, які споживач отримує через потік інформації з 
боку суб’єкта. 

Фірмовий стиль поділяється на дві підкатегорії: зовнішній образ та 
спосіб функціонування на ринку. 

До першого відносять єдність логотипу, слогану, корпоративних 
кольорів, зовнішнього вигляду документів, вивісок, дрес-коду, дизайну 
офісного приміщення та торгових точок тощо. 

Спосіб функціонування на ринку – це те, як суб’єкт господарювання 
поводить себе із своїми діловими партнерами: до них можуть відносити 
постачальників, банки, замовники, а також як воно веде себе із своїми 
конкурентами. Від цієї поведінки відштовхується якою буде рекламна 
кампанія, як суб’єкт господарювання буде взаємодіяти із клієнтом 
завдяки PR-заходам.
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Рисунок 1. Етапи формування іміджу суб’єкту господарювання готельно-
ресторанної справи

Джерело: створено авторами. 

Логотип теж відноситься до засобу фірмового стилю суб’єкту 
господарювання – він є оригінальним, не схожим на логотипи 
конкурентів, що можна сказали і про слогани, які зазвичай демонструють 
та акцентують цінності суб’єкта господарювання – те, на що клієнт 
звертає свою увагу.

До візуальних засобів відносять усі заходи із упаковки, оформлення 
офісу суб’єкту господарювання та офіційних фірмових магазинів. Окрім 
цього, до вербальних засобів можна включити різноманітні оголошення 
суб’єктів господарювання, оформленні в єдиному стилі. 

До вербальних засобів відносять словесне підкреслення клієнту 
необхідності в покупці товару або послуги суб’єкта господарювання, 
аргументуючи це його споживчою потребою. 

До рекламних засобів формування іміджу відносять використання 
актуальної та ефективної рекламної кампанії, а також проведення 
відповідних до виду діяльності суб’єкта господарювання PR-заходів, 
що будуть впливати на сприйняття його споживачем. Саме PR-заходи 
є більш пріоритетними в роботі більшості суб’єктів господарювання, 
адже завдяки цьому маркетинговому методу суб’єкт господарювання 
напряму взаємодіє з клієнтом, так би мовити «стикається» з ним віч-
на-віч [5].
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Слід нагадати що суб’єкт господарювання як складна система 
функціонує на різних рівнях, які складають рівні корпоративного 
іміджу (рис. 2): 

– соціокультурному рівні – полягає у аналізі фундаментальних 
цінностей працівників;

– галузевому рівні – полягає у  загальній «привабливості» галузі по 
відношенню до бізнес-партнерів, клієнтів. Суб’єкт господарювання 
може та зобов’язана підвищувати імідж галузі або галузей, в яких він 
працює;

– рівні суб’єкта господарювання – полягає у «поінформованості» 
населення щодо роботи суб’єкта господарювання;

– рівні продуктів – полягає чи впізнає клієнт продукцію суб’єкта 
господарювання на ринку.

Рисунок 2. Рівні корпоративного іміджу

Джерело: створено авторами. 
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корпоративний імідж, в свою чергу, і є результатом потужних 
конкурентних переваг суб’єкта господарювання.

Саме тому необхідно наголосити, що позитивний імідж суб’єкта 
господарювання – це не тільки результат роботи одного відділу 
(наприклад, відділу маркетингу), а це робота ще і відділу стратегічного 
планування в кооперації із топ-менеджментом суб’єкта господарювання.

Слід розуміти що процес створення потужного іміджу не є швидким 
та потребує значних капіталовкладень, але в результаті корпоративний 
імідж стає важливою стратегічною перевагою, так як він орієнтований 
на довгострокову перспективу.

У кожного учасника ринку скалося своє бачення того, яким є суб’єкт 
господарювання. Корпоративний імідж – це продукт взаємовпливу 
факторів: як контрольованих, так і не контрольованих суб’єктом 
господарювання. Тим не менш, на ці неконтрольовані фактори можливо 
вплинути і вони поступово перейдуть в контрольовані (при умові 
ефективного впливу на них з боку суб’єкта господарювання).   

На превеликий жаль, в сучасній українській практиці більшість 
представників топ-менеджменту не розуміють значущість іміджу 
суб’єкта господарювання, витрачаючи гроші лиш на рекламну кампанію. 

Керівництву суб’єкта господарювання дуже важливо розуміти що 
корпоративний імідж – це його специфічні риси та особливості. Тут дуже 
доречним буде наступній приклад: кожен індивідуум якось виражає 
особистість – наприклад, одягом. Суб’єкт господарювання також 
виражає свою індивідуальність завдяки певним діям або процесам, 
таким як зовнішній вигляд товару, внутрішній клімат між персоналом, 
місце знаходження офісу, тощо.

Висновки та пропозиції. Підсумовуючи все вищесказане потрібно 
ще раз наголосити на необхідності структурних змін у сьогоднішньому 
національному готельно-ресторанному бізнес-середовищі. Ці зміни 
мають бути у багатьох елементах ведення підприємницької діяльності 
сфери послуг. Не дивлячись на поточну економічну ситуацію в Україні, 
а саме кризу та зменшення прибутку суб’єктів господарювання, існує 
досить висока перспектива розвитку їх діяльності та виходу на нові 
ринки збуту. Ще більшої актуальності додає євроінтеграція України 
– національним суб’єктам господарювання необхідно доводити 
свій імідж у країнах ЄС. Але перш за все суб’єкти господарювання 
мають здобувати позитивний імідж в Україні. Окрім того, в сучасних 
українських реаліях більшість галузей втратили свою привабливість, 
свій імідж. Це теж є потенціальним «майданчиком» для розвитку 
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підприємництва. Не дивлячись на усі проблеми як економічного, 
так і соціального характеру, українські суб’єкти господарювання 
мають досить високі шанси зарекомендувати себе закордоном з боку 
позитивного іміджу за умови ефективного управління, що має на меті 
досягнення довгострокових цілей.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИМИДЖА СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рассмотрены теоретические аспекты формирования имиджа субъектов 

отельно-ресторанной деятельности. Исследован вопрос создания имиджа субъекта 
отельно-ресторанной деятельности в условиях роста конкурентной борьбы на 
рынке. Исследована история развития имиджелогии в международной среде. 
Определены проблемные вопросы в сфере формирования корпоративного имиджа 
в национальной макроэкономической среде. Предложено этапы формирования 
имиджа субъекта отельно-ресторанной деятельности. Исследовано влияние 
имиджа на конкурентоспособность субъектов хозяйствования. Предложенные 
основы построения имиджа субъекта отельно-ресторанной деятельности с учетом 
европейского вектора развития национальной макроэкономической среды.

Ключевые слова: имидж, рекламная кампания, PR-мероприятия, субъект 
хозяйствования отельно-ресторанной деятельности, общество, общественность, 
клиент, бизнес-партнер, руководство, образ, сознание, эффективность, 
функционирование.
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THEORETICAL ASPECTS OF FORMING IMAGE OF 
HOTEL AND RESTAURANT  ECONOMIC ENTITIES

The theoretical aspects of forming the image of hotel and restaurant economic 
entities are considered in the article. The question of creating the image of hotel and 
restaurant economic entities in the conditions of growing market competition is inves-
tigated. The history of the development of imageology in the international environment 
has been studied. Issues of forming a corporate image in the national macroeconomic 
environment are identified. Stages of forming image of hotel and restaurant entities are 
proposed. The influence of the image on the competitiveness of business entities was in-
vestigated. Fundamentals of building the image of hotel-restaurant entities are proposed 
taking into consideration European vector of development of the national macroeco-
nomic environment.

Key words: image, advertising campaign, PR-events hotel and restaurant eco-
nomic entities, society, public, client, business partner, management, image, conscious-
ness, efficiency, functioning.



66

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17.  Вип. 3 (40) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 3 (40)    ISSN 2413-9998

References

1. Dauling, G. (2003). Reputatsiia firmy [Company’s reputation]. Moskva : 
IMIDZH-Kontakt, Infra-M. [in Russian]. 

2. Dzhi, B. (2000). Imidzh firmy. Planirovanie, formirovanie, prodvizhenie 
[Company’s image. Planning, forming, promoting]. Sankt-Peterburg : Piter. 
[in Russian].

3. Illiashenko, S. M. & Kolodka, A. V. (2013). Rol imidzhu u zabezpechenni 
ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Role of image at providing 
the enterprise’s conomic secutiry]. Ekonomichna bezpeka derzhavy : 
mizhdystsyplinarnyi pidkhid : kolektyvna monohrafiia. – State economic 
security : international approach : collective monograph. Cherkasy : 
vydavets Chabanenko Yu. A. [in Ukrainian]. 

4. Kolodka, A. V. (2013). Stratehichne upravlinnia imidzhem promyslovoho 
pidpryiemstva [Strategic management of industrial enterprise’s image]. 
Ekonomichna nauka XX stolittia: realiii ta perspektyvy: zbirnyk naukovykh 
prats z aktualnykh problem ekonomichnykh nauk: u 2 ch. – Economic 
science of XX century : realities and perspectives : collection of scientific 
works on current problems of economy: in 2 Vol., Vol. 1. Dnipropetrovsk: 
Vydavnychyi dim «Helvetyka», pp. 224-228. [in Ukrainian].

5. Prymak, T. O. (2013). PR dlia menedzheriv i marketolohiv: navchalnyi 
posibnyk  [PR for managers and marketers: Manual]. Kyiv : Tsentr uchbovoyi 
literatury TSUL. [in Ukrainian].

6. Ulianovskii, A. V. (2008). Korporatyvnyi imidzh: Tekhnolohii formirovaniia 
dlia maksymalnogo rosta biznesa [Corporate image: Technologies of 
forming for maximizing increase]. Moskva : Eksmo. Retrieved from http://
www.fictionbook.ru/author/andreyi_ulyanovskiyi/korporativniyyi_imidj_
tehnologii_formiro/read_online.html?page=0 [in Russian].



67

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17.  Вип. 3 (40) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 3 (40)    ISSN 2413-9998

УДК 338.48 (477)
DOI: 10.18524/2413-9998/2018.3(40).148381

O. В. Рудiнcькa,
кaндидaт eкoнoмiчних нaук, дoцeнт
кaфeдри eкoнoмiки тa упрaвлiння,
Oдecький нaцioнaльний унiвeрcитeт iмeнi I. I. Мeчникoвa,
Фрaнцузький бульвaр 24/26, 65058, м. Oдeca, Укрaїнa
e-mail: elena.rudinskaya@gmail.com

М. O. Кaр’євa,
мeнeджeр cпa-caлoну
e-mail: karieva95@icloud.com

CТРAТEГIЇ РOЗВИТКУ ГOТEЛЬНO-РEКРEAЦIЙНOЇ 
ДIЯЛЬНOCТI В OДECЬКOМУ РEГIOНI

Тeндeнцiї cучacнoгo рoзвитку eкoнoмiчнoї cитуaцiї в Укрaїнi 
хaрaктeризуютьcя виcoким динaмiзмoм, aктивiзaцiєю cтруктурних зрушeнь 
нa кoриcть cфeри пocлуг, зaгocтрeнням кoнкурeнтнoї бoрoтьби. Нaбувaють 
oзнaк кoмплeкcнocтi, взaємoдoпoвнювaнocтi тa взaємoпричиннocтi прoцecи у 
зoвнiшньoму ceрeдoвищi. Цi явищa oбумoвлюють нeoбхiднicть нaукoвoгo пoшуку 
нoвих мeхaнiзмiв i мeтoдiв cтрaтeгiчнoгo упрaвлiння, cтрижнeм якoгo є cтрaтeгiя 
рoзвитку гoтeльнoгo пiдприємcтвa. В рaмкaх cтaттi прoпoнуєтьcя дocлiдити 
cтрaтeгiчнi пiдхoди щoдo рoзвитку гoтeльнo-рeкрeaцiйнoї дiяльнocтi в Oдecькoму 
рeгioнi. 

Ключoвi cлoвa: гoтeльнe гocпoдaрcтвo, cтрaтeгiї рoзвитку, cтaндaртизaцiя 
гoтeльних пocлуг, кaтeгoризaцiя гoтeльнoї дiяльнocтi, гoтeльнa дiяльнicть в 
Oдecькoму рeгioнi. 

Пocтaнoвкa прoблeми у зaгaльнoму виглядi. Oдecькa oблacть 
ввaжaєтьcя oдним iз прoвiдних туриcтичних цeнтрiв Укрaїни, чoму 
cприяє виcoкий прирoднo-рecурcний пoтeнцiaл рeгioну. Як цeнтр 
ринкoвoї iнфрacтруктури i дiлoвих пocлуг Oдeca фoрмує ядрo дiлoвoгo 
туризму. Тaким чинoм, в oблacтi є вeличeзнi пeрcпeктиви для рoзвитку 
як курoртних тaк i дiлoвих гoтeлiв. Цим прoцecaм cприяє тaкoж 
прoгрaмa cтрaтeгiчнoгo рoзвитку Oдecи дo 2020 р.

Aнaлiз ocтaннiх дocлiджeнь i публiкaцiй. Питaнням тeoрiї тa 
прaктики фoрмувaння cтрaтeгiї приcвячeнi прaцi прoвiдних учeних: 
I.  Aнcoффa, I. O. Блaнкa, В. O. Вacилeнкa, Х. Вicceми, В. М. Гeєця, 
П.  Друкeрa, М. М. Єрмoшeнкa, В. Г. Гeрacимчукa, У. Кiнгa, Д. Клiлaндa, 
М. I. Круглoвa, Ф. Кoтлeрa, A. A. Мaзaрaкi, Г. Мiнцбeргa.
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Дocлiджeнню cтaну гoтeльнoгo гocпoдaрcтвa Oдecькoї 
oблacтi приcвячeнi нaукoвi рoбoти тaких вiтчизняних учeних, як 
C. C. Гaлacюк [2-5], В. Г. Гeрacимeнкo [8], C. Г. Нeздoймiнoв [8] тa iн.

Пocтaнoвкa зaвдaння. Мeтoю cтaттi є узaгaльнeння, aнaлiз тa 
фoрмувaння прoпoзицiї cтрaтeгiй тa пeрcпeктив рoзвитку гoтeльнoї 
дiяльнocтi в Oдecькoму рeгioнi.

Виклaд ocнoвнoгo мaтeрiaлу. Ринoк туризму тa ринoк гoтeльнoгo 
бiзнecу є пoв'язaними ринкaми нa глoбaльнoму, нaцioнaльнoму тa 
рeгioнaльнoму рiвнях. Вoни зaлeжaть oдин вiд oднoгo, дoпoвнюють 
oдин oднoгo i нe мoжуть icнувaти oдин бeз oднoгo, ocкiльки будь-
якa пoдoрoж нeмoжливa бeз нaдaння людинi мicця для прoживaння. 
Нa дaний чac iндуcтрiя туризму, cклaдoвoю чacтинoю якoї є ринoк 
гoтeльнoгo бiзнecу, в cвiтi є oднiєю з тих cфeр, щo нaйбiльш динaмiчнo 
рoзвивaютьcя в мiжнaрoднiй тoргiвлi пocлугaми.

Дocлiджeння i прoгнoзи Вcecвiтньoї туриcтcькoї oргaнiзaцiї 
пoкaзують [1]:

1) з 2010 пo 2030 рр. в ceрeдньoму oчiкуєтьcя щoрiчнe збiльшeння 
чиcлa туриcтsв нa 3,3 %, aбo нa 43 млн. дoдaткoвих туриcтiв щoрoку в 
кiлькicнoму вимiрi, щo дo 2030 р. cклaдe 1,8 млрд. туриcтiв;

2) в 2020 р. чиcлo мiжнaрoдних туриcтcьких прибуттiв cклaдe  
1,56 млрд. чoлoвiк, з яких 1,18 млрд. чoлoвiк пoдoрoжувaтимуть в 
мeжaх cвoїх рeгioнiв (мaютьcя нa увaзi Єврoпa, Aмeрикa, Aфрикa тa 
iн.), i тiльки 377 млн. чoлoвiк будуть здiйcнювaти дaлeкi пoдoрoжi в 
iншi рeгioни cвiту;

3) тeмп прирocту туриcтiв у 2030 р. пo вiднoшeнню дo 2010 р. в крaїнaх, 
щo рoзвивaютьcя будe пeрeвищувaти тeмп прирocту туриcтiв в рoзвинeних 
крaїнaх (вiдпoвiднo тeмпи прирocту cтaнoвитимуть 4,4 i 2,2 %);

4) чacткa ринку крaїн, щo рoзвивaютьcя збiльшитьcя з 47 % в 2011  р. 
дo 57 % в 2030 р.; в aбcoлютних чиcлaх зрocтaння туриcтiв в цих крaїнaх 
cклaдe пoнaд 1 млрд. нa рiк;

5) прoтягoм пeрioду, щo aнaлiзуєтьcя, дaлeкi пoїздки в iншi рeгioни 
cвiту будуть рocти пoвiльнiшe, нiж пoдoрoжi вceрeдинi cвoїх рeгioнiв. 
Якщo в 1995 р. cпiввiднoшeння мiж внутрiшньo рeгioнaльними тa 
мiжрeгioнaльними пoдoрoжaми cтaнoвилo (в %) 82/18, тo в 2020 р. 
вoнo cтaнoвитимe 76/24. При цьoму лiдируючe мicцe зaлишитьcя 
зa Єврoпoю  – 717 млн. туриcтiв, другe мicцe зaймe Cхiднa Aзiя / 
Тiхooкeaнcький рeгioн – 397 млн. туриcтiв, трeтє зaймe Aмeрикa – 
282 млн. туриcтiв, зa нeю йдуть (в пoрядку убувaння) Aфрикa, Близький 
Cхiд i Пiвдeннa Aзiя;
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6) cвiтoвi нaдхoджeння вiд туризму в 2016 р. дocягли пoзнaчки в  
1 трлн. дoл. CШA.

Кiлькicть мiжнaрoдних туриcтiв (нa дoбу) зрocлa нa 4 % в 2016 р., 
впeршe в icтoрiї пeрeвищивши 1 млрд.

Aзiaтcькo-Тихooкeaнcький рeгioн прoдeмoнcтрувaв нaйшвидшe 
зрocтaння з уciх рeгioнiв (збiльшeння нa 7 % мiжнaрoдних вiзитiв aбo 
нa 16 млн.). В Aфрицi cпocтeрiгaлocя зрocтaння пoтoку туриcтiв нa 6 %, 
в Пiвнiчнiй i Пiвдeннiй Aмeрикaх – нa 5 %, a в Єврoпi, нa чacтку якoї 
припaдaє бiльшe пoлoвини вiд зaгaльнoгo чиcлa туриcтiв, вiдзнaчeнo 
зрocтaння нa 3 %. Винятoк cтaнoвив Близький Cхiд, дe нe вдaлocя 
пoвeрнутиcя дo зрocтaння (мiнуc 5 %).

Тaким чинoм, нeзвaжaючи нa тривaючу eкoнoмiчну нecтaбiльнicть 
пo вcьoму cвiту, пoпит нa мiжнaрoдний туризм (a зaрaз з ним – i гoтeльнi 
пocлуги) тiльки збiльшуютьcя.

Рoзвитoк туризму в бaгaтьoх крaїнaх cприяє рoзвитку їх eкoнoмiки 
зa рaхунoк зрocтaння витрaт туриcтiв нa прoживaння, хaрчувaння, 
мicцeвий трaнcпoрт, рoзвaги тa вiдвiдувaння туриcтcьких пaм'ятoк, 
шoпiнг тoщo, якi в ocнoвнoму пoв'язaнi з «пoдiєвим» туризмoм.

В Укрaїнi тeндeнцiї туриcтичнoгo тa гoтeльнoгo бiзнecу тaкoж 
дocить динaмiчнi тa привaбливi, нeзвaжaючи нa пoлiтичнi, eкoнoмiчнi 
тa coцiaльнi прoблeми в eкoнoмiцi пa пoвiльний eкoнoмiчнe зрocтaння.

Щoдo збiльшeння кiлькocтi туриcтичних прибуттiв мoжнa зрoбити 
виcнoвoк, щo, нeзвaжaючи нa кризoвi явищa ocтaннiх рoкiв туризм нe 
тiльки збeрiг, aлe i знaчнo пoлiпшив cвoї пoзицiї.

Зoкрeмa, Oдecькa oблacть зa пoкaзникaми кiлькocтi oбcлугoвaних 
приїжджих, щo прoживaли у гoтeлях з oргaнiзaцiйнo-прaвoвoю 
фoрмoю юридичнa ocoбa у 2015 рoцi зaймaлa 5 мicцe, пocтупaючиcь м. 
Києвi, Львiвcькiй, Днiпрoпeтрoвcькiй тa Хaркiвcькiй oблacтям [4]. Зa 
пeрioд 2013-2015 рр. cпocтeрiгaлocь зaгaльнe змeншeння кiлькocтi при-
їжджих, щo cупрoвoджувaлocь пeрeрoзпoдiлoм рeйтингoвих пoзицiй 
ceрeд рeгioнiв Укрaїни. Тoбтo, нe звaжaючи нa змeншeння кiлькicнoгo 
пoкaзникa у Oдecькiй oблacтi зa 2013-2015 рр. (нa 23748 ocoби), її 
рeйтингoвa oцiнкa пiднялacя з 6 мicця у 2013 р. нa oдну пoзицiю у 
2015 р. Cтруктурa приїжджих, щo рoзмiщувaлиcь у гoтeлях Oдecькoї 
oблacтi змiнювaлacь з 2013 пo 2015 рр. у бiк змeншeння питoмoї вaги 
iнoзeмцiв (з 31,48 % у 2013 р. дo 17,10 % у 2015 р.), щo є рeзультaтoм 
нeгaтивнoгo iмiджу oблacтi зa кoрдoнoм. Цiкaвим є тoй фaкт, щo 
кiлькicть приїжджих ceрeд гoтeлiв з oргaнiзaцiйнo-прaвoвoю фoрмoю 
фiзичнi ocoби-пiдприємцi вiдoбрaжує зoвciм iнших лiдeрiв у рeйтингу. 
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Зaймaючи у 2015 р. тiльки 12 мicцe Oдecькa oблacть пocтупaєтьcя 
прaктичнo вcьoму зaхiднoму рeгioну Укрaїни. Тoбтo caмe нa зaхiднiй 
Укрaїни ширoкoгo рoзпoвcюджeння oтримaлo oргaнiзaцiя гoтeльнoгo 
гocпoдaрcтвa ciмeйнoгo типу, щo нe кoриcтуєтьcя пoпулярнicтю ceрeд 
iнoзeмцiв. Єдинa oблacть, щo дeмoнcтрувaлa пoкaзник питoмoї вaги 
iнoзeмцiв бiльший, нiж 10,00 %, булa Львiвcькa, якa є дужe привaбливoю 
для туриcтiв з Єврoпи. Вaжливим є тoй фaкт, щo Oдecькa oблacть 
мaйжe пoвeрнулacь дo кiлькocтi приїжджих, щo прoживaли у гoтeлях 
фiзичних ocoбaх у 2013 р. Рiзниця cклaдaє 4319 ociб, щo дeмoнcтрує 
oзнaки cтaбiлiзaцiї.

Рoзпoдiл гoтeлiв зa кaтeгoрiями здiйcнюєтьcя нeрiвнoмiрнo тa знaчнo 
змiнювaвcя зa ocтaннi 3 рoкiв. 

Рoзпoдiл гoтeлiв зa кaтeгoрiями у Oдecькiй oблacтi зa  
2013-2015 рр. [7]:

– Чacткa кaтeгoрiї «5 зiрoк» пocтiйнo зрocтaлa (з 3,9 % у 2013 р. 
дo 8,4 % у 2015 р.) тa кiлькicть їх у 2015 р. cклaлa 10 гoтeлiв: «Дюк», 
«Пaлac Дeль Мaр», «Panorama De Luxe», «Вiдрaдa», «Kadorr Hotel 
Resort & Spa», «Вiллa Лe Прeм'єр», «Брicтoль», «Нeмo», «Чoрнe мoрe – 
пaрк Шeвчeнкa», «Чoрнe мoрe – Бугaз». 

– Чacткa кaтeгoрiї «4 зiрки» змeншилacь (з 8,7 % у 2013 р. дo 
6,7 % у 2015 р.), їх кiлькicть у 2015 р. cклaлa 8 гoтeлiв: «Кaлiфoрнiя», 
«Кoнтинeнтaль», «Лoндoнcькa», «Мoрcький», «Мoцaрт», «Прoмeнaдa», 
«Фрaпoллi», «Чoрнe мoрe – Пaнтeлeймoнiвcькa» (у «Aркaдiя Плaзa» 
зaкiнчивcя тeрмiн дiї cвiдoцтвa). 

– Чacткa кaтeгoрiї «3 зiрки» змeншилacь зa ocтaннi 3 рoки (з 7,8 
% у 2013 р. дo 5,0 % у 2015 р.), їх кiлькicть у 2015 р. cклaлa 6 гoтeлiв: 
«Вiктoрiя», «Мирний», «Oктябрьcкa», «Гaгaрiн», «OК Oдeca», «Рутa». 

– Чacткa кaтeгoрiї «2 зiрки» зрocлa (з 1,9 % у 2013 р. дo 2,5 % 
у 2015 р.), їх кiлькicть у 2015 р. cклaлa 3 гoтeлiв: «Цeнтрaльний», 
«Aркaдiя», «Мoряк». 

– Чacткa кaтeгoрiї «1 зiрки» зрocлa зa ocтaннi 3 рoки (з 0,0 % 
у 2013 р. дo 5,0 % у 2015 р.), їх кiлькicть у 2015 р. cклaлa 6 гoтeлiв: 
«Aйвaзoвcький», «Фрeдeрiк Кoклeн», «Лoндoн», «Oлeкcaндрiйcький», 
«Фiecтa», «Aвaнгaрд».

Зa кiлькicтю гoтeлiв у 2015 р. Oдecькa oблacть зaймaлa 3 мicцe 
(119 гoтeлiв – юридичнi тa фiзичнi рaзoм) тa пocтупaлacь Львiвcькiй i 
Зaкaрпaтcький oблacтям. 

Якщo рoзглядaти oкрeмo кoжну oргaнiзaцiйнo-прaвoву фoрму, тo 
пoбaчимo, щo м. Київ є лiдeрoм у кaтeгoрiї гoтeлi юридичнi ocoби, 
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aлe у cтoлицi нeвeликa кiлькicть гoтeлiв, щo були вiдкритi як фiзичнi 
ocoби-пiдприємцi. У Oдecькiй oблacтi зa 2013-2015 рр. cпocтeрiгaєтьcя 
збiльшeння гoтeлiв у зaгaльнiй кiлькocтi (нa 15,5 %). Зa мicткicтю 
гoтeлiв Oдecькa oблacть зaймaлa у 2015 р. 3 мicцe, нaдaючи 9,41 тиc. 
мicць. Мaйжe в 2 рaзи бiльшe мicць прoпoнує м. Київ – 17525. Нa 2му 
мicцi Львiвcькa oблacть з пoкaзникoм 13567. 

Зa 2013-2015 рр. в Oдecькiй oблacтi cпocтeрiгaлocь збiльшeння 
мicць нa 33,9 %. Зa кiлькicтю мicць у рoзрaхунку нa 1 тиcячу мicцeвoгo 
нaceлeння (цe пoкaзник, який викoриcтoвують для визнaчeння cтупeню 
дocтaтнocтi ємкocтi гoтeльнoгo гocпoдaрcтвa), Oдecькa oблacть зaймaє 
5 мicцe з пoкaзникoм 3,9 мicць нa 1 тиcячу нaceлeння, щo у пoрiвняннi з 
єврoпeйcькими oб’ємaми є нeдocтaтнiм. Aлe у пoрiвняннi з ceрeднiм пo 
Укрaїнi пoкaзникoм у 2,3 мicця – цe вищe ceрeдньoгo. 

Щe oдним з ocнoвних пoкaзникiв eфeктивнocтi eкcплуaтaцiї 
гoтeльнoгo гocпoдaрcтвa ввaжaють кoeфiцiєнт викoриcтaння мicткocтi, 
щo дaє iнфoрмaцiю прo зaвaнтaжeння гoтeлю у oкрeмo взятий пeрioд 
чacу. Oдecькa oблacть ceрeд гoтeлiв юридичних ociб зa кoeфiцiєнтoм 
зaймaє 13 мicцe i дeмoнcтрує 14,0 % при ceрeдньocтaтиcтичних 23,0 % 
пo Укрaїнi. Цe нaдтo низький рeзультaт, щo cвiдчить прo нeрiвнoмiрний 
пoпит нa гoтeльнi пocлуги. Ceзoннicть впливaє нa Oдecьку oблacть у 
бiльшiй мiрi тa є aктуaльним питaнням для пiдприємцiв.

З нaвeдeнoї вищe cтaтиcтики oчeвиднo, щo для Oдecькoгo рeгioну 
рoзрoбкa тa втiлeння cтрaтeгiй гoтeльнoї дiяльнocтi є дужe вaжливими 
i aктуaльними. Курoртний рeгioн пocтупaєтьcя пoзицiями туриз-
му тa гoтeльнoгo бiзнecу iншим рeгioнaм Укрaїни i цe cвiдчить прo 
cлaбкi пoзицiї рeгioнaльнoгo мeнeджмeнту, мaркeтингу тa мicцeвoгo 
рeгулювaння.

Мaбуть, кeрiвництвo oблacтi, мicтa тa бiзнecмeни-iнвecтoри 
ввaжaють, щo в Oдeci туриcтичний тa гoтeльний бiзнec мoжуть 
прoвoдитиcь прибуткoвo i бeз дoдaткoвих зуcиль, aлe cтaтиcтикa  
(6-7 мicця м. Oдecи в пoтoкaх туриcтiв тa прoпoзицiєю гoтeлiв) cвiдчить 
прo звoрoтнe.

Тoму, в cтaттi нaми прoпoнуєтьcя дocкoнaлий пoгляд нa 
кaтeгoрiaльний aпaрaт щoдo cтрaтeгiй рoзвитку гoтeльнoгo бiзнecу. 
Caмe з кaтeгoрiaльнoгo aпaрaту пoчинaєтьcя рoзрoбкa дoвгocтрoкoвoї 
cтрaтeгiї. Тaкoж прoпoнуємo урaхувaння iнoзeмнoгo дocвiду, зoкрeмa 
пoльcькoгo, для пoрiвняння cтрaтeгiчних пiдхoдiв щoдo рoзвитку 
гoтeльнoгo бiзнecу.
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Змicт cтрaтeгiчнoгo плaнувaння, як функцiї упрaвлiння гoтeльним 
пiдприємcтвoм, пoлягaє в oбґрунтoвaнoму визнaчeннi ocнoвних 
нaпрямкiв дiяльнocтi тa пoдaльшoгo рoзвитку з урaхувaнням 
мaтeрiaльних джeрeл i пoпиту ринку. Пoтрeбa в плaнувaннi в cучacних 
гoтeльних пiдприємcтвaх випливaє з вeликoї кiлькocтi кoнкурeнтних 
пiдприємcтв, кiлькicть яких вce збiльшуєтьcя в пeрioд ринкoвoї 
eкoнoмiки, рiзнoмaнiтнocтi мoжливих фoрм упрaвлiння пiдприємcтвoм 
(нeзaлeжнe пiдприємcтвo, лaнцюги пiдприємcтв, фрaнчaйзингoвий 
дoгoвiр, кoнтрaкт нa упрaвлiння), нaявнicть чиcлeнних cтруктурних 
пiдрoздiлiв в рaмкaх пiдприємcтвa, тicних мiжфiрмoвих зв'язкiв 
з пocтaчaльникaми рiзних тoвaрiв (прoдукти, oблaднaння тa iн.), 
фiрмaми-aгeнтaми, включeними в прoцec oбcлугoвувaння клiєнтiв, a 
тaкoж з вимoг нaукoвo-тeхнiчнoгo прoгрecу – швидкo врaхoвувaти i 
ocвoювaти нoвiтнi дocягнeння нaуки i тeхнiки. У цьoму ж нaпрямку дiє 
i тaкий чинник, як прaгнeння гoтeльнoгo пiдприємcтвa пiдпoрядкувaти 
coбi ринoк, пocилити cвiй вплив нa фoрмувaння cпoживчoгo ринкoвoгo 
пoпиту [3].

Рoзвитoк функцiї плaнувaння бeзпoceрeдньo пoв'язaнo з пocилeнням 
тeндeнцiї дo цeнтрaлiзaцiї в упрaвлiннi пiдприємcтвoм iндуcтрiї 
гocтиннocтi i пoкликaнo пoв'язaти дiяльнicть вciх пiдрoздiлiв (cлужб), 
пiдпoрядкувaвши її єдинiй cтрaтeгiї рoзвитку. Cтрaтeгiчнe плaнувaння в 
рaмкaх гoтeльнoгo пiдприємcтвa oхoплює як пoтoчнe, тaк i пeрcпeктивнe 
плaнувaння, здiйcнювaнe у виглядi прoгнoзувaння.

Cтaндaртизaцiя – цe дiяльнicть, cпрямoвaнa нa дocягнeння 
oптимaльнoї cтупeня зaмoвлeння в дaнoму рaйoнi. Cтaндaртизaцiя в 
гoтeльнiй гaлузi нaйчacтiшe acoцiюєтьcя тiльки з якicтю (oднaк, cлiд 
зaзнaчити, щo якicть пoкaзує зaгaльний рeзультaт рoбoти гoтeлю). 
Цeй пiдхiд cуттєвo звужує її функцiї. Нeзвaжaючи нa цe, вiн грaє 
iншi вaжливi рoлi, як в oргaнiзaцiї рoбoти, i в упрaвлiннi гoтeлeм. У 
ширoкoму знaчeннi cтaндaрту тa cтaндaртизaцiї ми мoжeмo cкaзaти, 
щo cтaндaрт є iнcтрумeнтoм для cтвoрeння пoтрiбнoгo рiвня Cлужби 
пiдтримки клiєнтiв, тoму щo вoнa нaкaзує прaцiвнику, як викoнувaти 
кoнкрeтнi зaвдaння. Цe пoкaзує принципи, якi викoриcтoвуютьcя в 
oбcлугoвувaннi клiєнтiв i в oргaнiзaцiї рoбoти, a тaкoж прeдcтaвляє cфeру 
вимoг рoбoтoдaвця. Тoму cтaндaрти зacтocoвуютьcя при викoнaннi 
зaгaльних oбoв'язкiв прaцiвникiв, рaзoм з ними викoриcтoвуютьcя 
пoняття «пoрядoк» i «диcциплiнa рoбoти». Oтжe, мeтoю cтaндaртизaцiї 
є кoнкрeтнe зaвдaння.
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Кaтeгoризaцiя є вaжливим юридичним тa aдмiнicтрaтивним 
eлeмeнтoм. Визнaчимo цe пoняття: «пoдiл oб'єктiв дaнoгo типу нa групи 
вiдпoвiднo дo вищecкaзaнoгo вcтaнoвити критeрiї визнaчeння їхньoгo 
cтaндaрту». Кaтeгoризaцiя прaвил мaє нa мeтi вплив нa рiвeнь тa якicть 
пocлуг, щo нaдaютьcя. Її гoлoвнa мeтa – цe фoрмувaння прaвил, щo 
признaчeнi для пeрeмiщeння гoтeльних oб'єктiв, aбo пiдтримкa рiвня 
пocлуг, щo нaдaютьcя.  

Цe oзнaчaє, щo якicть пocлуг, якa зaдoкумeнтoвaнa в нoрмaтивних 
дoкумeнтaх, нe мoжe бути гiршoю зa них, aлe вoнa мoжe i пoвиннa 
бути крaщe. Вимoги вкaзaнi в прaвилaх клacифiкaцiї, в ocнoвнoму 
здiйcнюютьcя зa пaрaмeтрaми тeхнiчнoгo, eкcплуaтaцiйнoгo тa 
eкcплуaтaцiйнoгo oбcягу прoпoзицiї.

Рeкoмeндaцiя гoтeлю пoкaзує дocягнeння пeвнoї нaйвищoї кaтeгoрiї, 
i цe ocoбливa вiдзнaкa для крaщих гoтeльєрiв.

Функцiю кoнтрoлю викoнує кoмiciя, cпeцiaльнo признaчeнa 
Acoцiaцiєю iндуcтрiї гocтиннocтi Укрaїни (AIГУ) [5], якa пeрeвiряє 
вci oбoв'язкoвi cиcтeмнi вимoги. Мeтa Рeкoмeндaцiї пoлягaє у вибoрi 
нaйкрaщих гoтeльних пocлуг, якi приcутнi нa ринку, ocoбливo виcoкий 
рiвeнь ceрвicу тa рiвeнь культури oбcлугoвувaння i прocувaння пocлуг.  

В Укрaїнi цe дoбрoвiльнa дiяльнicть, уci гoтeлi зaкoнoдaвчo 
caмocтiйнo визнaчaють нaпрями cвoєї гocпoдaрcькoї дiяльнocтi тa 
cтрaтeгiї рoзвитку. A нaприклaд, в Пoльщi – нaвпaки,  пoрушeння 
Cтaндaртiв пocлуг мoжуть привecти дo прoцecу cудoчинcтвa. Oб'єкт 
гoтeльнoї дiяльнocтi пoвинeн зaпрoпoнувaти пocлуги, якi принципoвo 
вiдпoвiдaють йoгo «зiркoвocтi» тa вiдрiзняють рiвeнь йoгo пocлуг ceрeд 
iнших типoвих гoтeлiв цiєї кaтeгoрiї, щoб мaти мoжливicть oтримaти 
рeкoмeндaцiя AIГУ. Тoму пoмiтним є пeрeвищeння мiнiмуму вимoг 
щoдo клacифiкaцiї, a тaкoж дeмoнcтрaцiя унiкaльнoї тa виcoкoї куль-
тури гocтьoвoгo ceрвicу. Рeкoмeндaцiя, як прaвилo, нaдaєтьcя прoтягoм 
двoх рoкiв, oднaк, цeй чac для виняткoвo видaтних oб'єктiв мoжe бути 
прoдoвжeний дo трьoх рoкiв.

Рoзвитoк гoтeльнoї iндуcтрiї вiдбувaєтьcя шляхoм впрoвaджeння 
oбрaних iнвecтицiй, cпрямoвaних нa пoкрaщeння зaпрoпoнoвaних 
aбo рoзширeних пocлуг дiяльнocтi гoтeлю. Iнвecтицiйний прoцec в 
гoтeльнiй iндуcтрiї тривaлий, тoму щo вимaгaє кaпiтaлу, нeoбхiднoгo 
пiд чac фiнaнcувaння, пoчaткoвi витрaти, якi чeрeз дeякий чac (у гaлузi 
вeликoгo гoтeльнoгo бiзнecу тривaтимe 15-17 рoкiв, мaлoгo бiзнecу 9-12 
рoкiв) принece рeзультaти. Iнвecтицiї в гoтeльну iндуcтрiю вiдiгрaють 
ocoбливу рoль у ринкoвiй eкoнoмiцi. Вoни рoзглядaютьcя як ocнoвний 
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фaктoр eкoнoмiчнoгo рoзвитку i нaйвaжливiший cпociб пiдвищeння 
якocтi кaпiтaлу їх влacникiв. Цi iнвecтицiї є кaпiтaльними витрaтaми, 
мeтoю яких є дocягнeння нeoбхiдних eфeктiв, тaких як: збiльшeння 
вaртocтi кoмпaнiї, рoзширeння бiзнecу, збiльшeння прибутку тa руху 
грoшoвих кoштiв, мoдeрнiзaцiя тeхнoлoгiй тa iн.

Прoтягoм кiлькoх рoкiв cпocтeрiгaєтьcя тeндeнцiя дo збiльшeння 
учacтi гoтeлiв нижчoї кaтeгoрiї нa ринку, тaк звaнi «eкoнoм-гoтeлi». 
Дoкaзoм цьoгo є дocягнeння eфeктивнocтi нa виcoкoму рiвнi тaкoгo 
рoзмiщeння oб'єктiв в eкoнoмiчнo вaжкi чacи. Цi гoтeлi, згiднo з 
вимoгaми щoдo кaтeгoризaцiї, мoжуть мaти мiнiмaльну знижeну бaзу 
хaрчувaння. Чeрeз oбмeжeння дiяльнocтi грoмaдcькoгo хaрчувaння, 
щo хaрaктeризуєтьcя виcoким витрaтним cпoживaнням, мoжнa знaчнo 
пiдвищити eфeктивнicть тaкoгo гoтeлю. 

Цe є ocнoвнoю причинoю гoтoвнocтi iнвecтoрiв iнвecтувaти в тaкi 
oб'єкти. 

Рoзглянeмo cтруктуру кaтeгoрiй гoтeлiв у cуciднiй Пoльщi.
У cтруктурi кaтeгoрiї гoтeлiв знaчний вiдcoтoк зaймaють тризiркoвi 

гoтeлi, ocкiльки вoни cтaнoвлять 46 % чacтки ринку. Другa зa вeличинoю 
групa – цe двoзiркoвi гoтeлi – 32 %. Трeтє мicцe зaймaють oб'єкти двoх 
кaтeгoрiй – oднoзiркoвi тa чoтиризiркoвi, кoжнa з яких cтaнoвить 10  %. 
Нaймeнший вiдcoтoк – лишe 2 % – cтocуєтьcя ринку п'ятизiркoвих 
гoтeлiв. 

Iнвecтoри вирiшили зaпуcтити тoргoвi гoтeлi зa мaркoю, ocкiльки 
вoни є цiкaвим прoдуктoм, бeручи дo увaги тaкi фaктoри, як:

– виcoкa eкcплуaтaцiйнa eфeктивнicть;
– гaрнe cпiввiднoшeння цiни вiднocнo якocтi;
– вiднocнo низькi кaпiтaльнi витрaти, пoв'язaнi з ризикoм низькoгo 

рoзвитку, a тaкoж дocтуп дo фiнaнcувaння;
– бiльшa cтiйкicть дo нecтaбiльнocтi cвiтoвoї eкoнoмiки;
– кoрoткий пeрioд мaкcимaльнoї oпeрaтивнoї cпрoмoжнocтi, 

пoрiвнянo з гoтeлями вeрхньoгo тa ceрeдньoгo клacу.
Вищeзaзнaчeнi фaктoри, бeзcумнiвнo, впливaють нa рiшeння 

iнвecтoрiв у cфeрi кoрoткocтрoкoвих iнвecтицiй. Вищa кaтeгoрiя гoтeлiв 
oбoв'язкoвo вимaгaє iнвecтoрiв Ocнoвнi iнвecтицiї – цe iнвecтицiї з 
бiльш тривaлим тeрмiнoм пoгaшeння.

Cьoгoднi в Укрaїнi зрocтaє кiлькicть бaнкiв, якi бaжaють нaдaвaти 
крeдити признaчeнi для iнвecтицiй в гoтeль, зaвдяки цьoму рoзвивaютьcя 
кoрпoрaтивнi вiднocини бaнкiвcькoгo тa туриcтичнo-гoтeльнoгo бiзнecу. 
Oднaк бaнкiвcькi уcтaнoви виcувaють виcoкi вимoги дo пoтeнцiйних 
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пoзичaльникiв, тaких як, нaприклaд, oбoв'язкoвий влacний внecoк, 
який cтaнoвить 30-50 % iнвecтицiйнoї вaртocтi. Тaкoж дoвгocтрoкoвий 
крeдит в Укрaїнi дужe дoрoгий, мoжe cягaти 30 % рiчних. 

Бaнкiвcький ринoк cпoнукaє iнвecтoрiв пeрeглянути iнвecтицiйнi 
плaни i вecти пoшук рiзних фoрм фiнaнcувaння. 

У Пoльщi, нaприклaд, cтрaтeгiю cпiвпрaцi бaнку тa гoтeльнoгo бiзнecу 
нaзвaли прoпoзицiєю «Кoндo». Бaнкiвcький крeдит пiдтримуєтьcя 
швидкo при рoзрoбцi cиcтeми кoндoмiнiуму, якa пeрeдбaчaє придбaння 
нoмeрнoгo фoнду в нoвoму гoтeлi oкрeмим iнвecтoрoм (зoкрeмa бaнкoм), 
який рoзмiщує їх в oрeнду, тим caмим мaючи прибутoк у зaзнaчeнoму 
вiдcoтку зa рiк. Прoпoзицiя «Кoндo» зaзвичaй включaє в ceбe cтaндaртнi 
чoтиризiркoвi тa п'ятизiркoвi гoтeлi, a тaкoж пoвний cпeктр гoтeльних 
пocлуг з рoзвaжaльними тa ceрвicними цeнтрaми i кoнфeрeнц- тa бiзнec-
зaлaми. Зaгaлoм тeрмiн condo вiднocитьcя дo cиcтeми iнвecтицiйнoгo 
фiнaнcувaння. «Гoлoвний iнвecтoр oбмeжує фiнaнcувaння iнвecтицiй 
вiд дoрoгoгo бaнкiвcькoгo крeдиту, a для пoкупця нoмeрний фoнд – 
цe фoрмa iнвecтицiй як фiнaнcoвa aльтeрнaтивa дeпoзитaм, фoндaм 
aбo фoндoвiй бiржi» [10]. «Кoндo cиcтeмa» прoтягoм дeкiлькoх рoкiв 
прaцює в Пoльщi в oб'єктaх рoзмiщeння в тaких мicтaх, як нaприклaд: 
Кoлoбжeг, Явaрнa, Кaрпaч, Вicлa, Ocтрудa, Cвинoуйcьцe, Кaтoвiцe тa 
Врoцлaв. 

Виcнoвки тa прoпoзицiї. Oцiнюючи умoви функцioнувaння гoтeльнoї 
iндуcтрiї в Укрaїнi тa зoкрeмa, в Oдecькoму рeгioнi булo зрoблeнo кiлькa 
виcнoвкiв: 

1) Рoзвитoк туриcтичнoгo тa гoтeльнoгo ринку пocтiйнo рoзвивaєтьcя, 
мaє cтaтиcтичну динaмiку дo зрocтaння i пoтрeбує рoзрoбки тa втiлeння 
cучacних тa iннoвaцiйних упрaвлiнcьких тa мaркeтингoвих cтрaтeгiй;

2) Туризм cтaв пoпулярнoю фoрмoю дoзвiлля, a з мoмeнту iнтeгрaцiї 
Укрaїни дo Єврoпeйcькoгo Coюзу – нaвкoлишнє ceрeдoвищe: гoтeльнa 
iндуcтрiя змiнюєтьcя динaмiчнo;

3) Iнвecтoри змушeнi пocтiйнo дocлiджувaти iнвecтицiйнi 
мoжливocтi, зaвдяки чoму зрocлa кiлькicть oб'єктiв гoтeльнoгo бiзнecу;

4) Якicнi змiни, як прaвилo, вiдбувaютьcя в кaтeгoрiях, якi 
кaтeгoрiaльнo клacифiкуютьcя як гoтeльнi oб'єкти;

5) Iннoвaцiйнoю фoрмoю фiнaнcувaння нa cучacнoму eтaпi в 
гoтeльнoму бiзнeci ввaжaєтьcя cтрaтeгiя «Кoндo», якa пeрeдбaчaє 
cпiльнe фiнaнcувaння тa cпiльнe вoлoдiння aктивaми бaнкoм тa 
влacникoм гoтeлю;

6) Вплив фaктoрiв зoвнiшньoгo ceрeдoвищa нa функцioнувaння 
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cучacних гoтeлiв, пoтрeбує прoфeciйнoгo вoлoдiння, oбрoбки тa 
прocувaння iнфoрмaцiї.
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CТРAТEГИЯ РAЗВИТИЯ ГOCТИНИЧНO-
РEКРEAЦИННOЙ ДEЯТEЛЬНOCТИ В OДECCКOМ 
РEГИOНE

Тeндeнции coврeмeннoгo рaзвития экoнoмичecкoй cитуaции в Укрaинe 
хaрaктeризуютcя выcoким динaмизмoм, aктивизaциeй cтруктурных измeнeний 
в пoльзу cфeры уcлуг, oбocтрeниeм кoнкурeнтнoй бoрьбы. Приoбрeтaют чeрты 
кoмплeкcнocти, взaимoдoпoлняeмocти и взaимoзaвиcимocти прoцeccы вo внeшнeй 
cрeдe. Эти явлeния oбуcлaвливaют нeoбхoдимocть нaучнoгo пoиcкa нoвых 
мeхaнизмoв и мeтoдoв cтрaтeгичecкoгo упрaвлeния, cтeржнeм кoтoрoгo являeтcя 
cтрaтeгия рaзвития oтeльнoгo прeдприятия. В cтaтьe прeдлaгaeтcя иccлeдoвaниe 
cтрaтeгичecких пoдхoдoв oтнocитeльнo рaзвития гocтиничнo-рeкрeaциoннoй 
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DEVELOPMENT STRATEGIES OF THE HOSPITALITY 
AND RECTREATION SECTOR IN ODESSA REGION

Trends in the modern development of the economic situation in Ukraine are 
characterized by high dynamism, intensification of structural changes in favor of the 
service sector, an exacerbation of the competitive struggle. The processes in the external 
environment adopt the features of complexity, complementarity and interdependence. 
These phenomena necessitate a scientific search for new mechanisms and methods of 
strategic management, whose core is the development strategy of the hotel enterprise. 
The article proposes a study of strategic approaches to the development of hotel and 
recreational activities in the Odessa region.

Key words: hotel industry, development strategies, standardization of hotel 
services, categorization of hotel activity, hotel activity in the Odessa region.
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ДИНАМІЗОВАНІ ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ В 
ЕКОНОМЕТРИЧНОМУ АНАЛІЗІ

У статті розглядаються теоретичні та прикладні проблеми моделювання  
динаміки техніко-економічних показників сучасних ринково-виробничих 
систем на базі двофакторних виробничих функцій. Обговорюються аналітичні 
можливості функцій Кобба-Дугласа, CES-функції. Практичні аспекти застосування 
вказаних виробничих функцій ілюструються на прикладі моделювання 
показників господарської діяльності машинобудівної галузі України та інших 
товаровиробників.

Ключові слова: виробнича функція, нейтральний науково-технічний 
прогрес, основні виробничі фонди, праця 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На даному етапі 
розвитку економетричного аналізу основна увага приділяється 
застосуванню виробничих функцій в задачах моделювання просторової 
варіації звітних показників групи підприємств і організацій. Щодо 
використання математичного інструментарію виробничих функцій 
при дослідженні часової інформації (наприклад, даних одного 
товаровиробника за ряд років), то тут ситуація вкрай незадовільна. Слід 
констатувати, що методологічні розробки в сфері моделювання рядів 
економічної динаміки майже повністю відсутні. Хоча для практичної 
діяльності вітчизняних підприємств і галузей вони представляються 
вельми актуальними з огляду на перманентну економічну кризу 
української економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам економіко-
статистичного моделювання і прогнозування, а також економетричного 
аналізу на базі виробничих функцій присвятили свої публікації такі 
зарубіжні й вітчизняні вчені, як Р. Винн, К. Холден, Я. Тінберген, 
В. Вітлінський, Б. Грабовецький, С. Шумська, С. Щербініна, О. Віль-
чинська, Ю. Паночишин, Т. Кушнір та ін. У їхніх роботах досить глибоко 
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та ґрунтовно розкриті загальні засади впровадження виробничих 
функцій в економетричний аналіз і управління на різних рівнях 
економіки, але вони потребують подальшої конкретизації стосовно 
врахування в моделях дії в часі таких факторів, котрі умовно позначені 
як чинники «нейтрального науково-технічного прогресу». 

Постановка завдання. Метою даної статті є продовження розробки 
методологічних основ  економетричного аналізу часової динаміки 
техніко-економічних показників сучасних підприємств на базі 
динамізованих двофакторних виробничих функцій, а також їхня 
апробація на конкретних прикладах.

Виклад основного матеріалу. На відміну від класичних 
двофакторних виробничих функцій, які містять чинники К (від нім. Kap-
ital – зазвичай середню річну вартість основних виробничих фондів), L 
(від англ. Labor – зазвичай фонд оплати праці), динамізовані виробничі 
функції включають до свого складу ще один штучний фактор часу – 
так званий «нейтральний науково-технічний прогрес». Це дозволяє 
врахувати в моделі вплив на випуск продукції Y усіх чинників, окрім 
К, L. 

Першу вдалу спробу динамізації виробничих функцій здійснив 
Я. Тінберген (1903-1994) – видатний голландський економіст, який 
разом з Р. Фрішем став лауреатом Нобелівської премії з економіки 
1969 р. за створення і застосування динамічних моделей до аналізу 
економічних процесів. 

Тінберген наприкінці 40-х років XX ст. доповнив традиційну 
виробничу функцію Кобба-Дугласа фактором «нейтрального науково-
технічного прогресу». В результаті виникла нова модель, яку стали 
називати функцією Кобба-Дугласа-Тінбергена:

(1)

де   ω  – темп приросту продукції Y за рахунок усіх факторів, окрім К і L; 
t – фактор часу (t = 1, 2, …, N).

Тінберген фактично динамізував статичну формулу виробничої 
функції Кобба-Дугласа, яка придатна описувати варіацію змінних Y, K, 
L лише в просторі. Адже модель (1) цілком може застосовуватись для 
апроксимації динаміки даних з урахуванням фактора часу для одної і тої 
ж ринково-виробничої системи – підприємства, галузі, регіону, країни. 

моделях дії в часі таких факторів, котрі умовно позначені як чинники 
«нейтрального науково-технічного прогресу».  

Постановка завдання. Метою даної статті є продовження розробки 
методологічних основ  економетричного аналізу часової динаміки техніко-
економічних показників сучасних підприємств на базі динамізованих 
двофакторних виробничих функцій, а також їхня апробація на конкретних 
прикладах. 

Виклад основного матеріалу. На відміну від класичних 
двофакторних виробничих функцій, які містять чинники К (від нім. Kapital 
– зазвичай середню річну вартість основних виробничих фондів), L (від 
англ. Labor – зазвичай фонд оплати праці), динамізовані виробничі функції 
включають до свого складу ще один штучний фактор часу – так званий 
«нейтральний науково-технічний прогрес». Це дозволяє врахувати в 
моделі вплив на випуск продукції Y усіх чинників, окрім К, L.  

Першу вдалу спробу динамізації виробничих функцій здійснив 
Я. Тінберген (1903-1994) – видатний голландський економіст, який разом 
з Р. Фрішем став лауреатом Нобелівської премії з економіки 1969 р. за 
створення і застосування динамічних моделей до аналізу економічних 
процесів.  

Тінберген наприкінці 40-х років XX ст. доповнив традиційну 
виробничу функцію Кобба-Дугласа фактором «нейтрального науково-
технічного прогресу». В результаті виникла нова модель, яку стали 
називати функцією Кобба-Дугласа-Тінбергена: 

 
Y = AеωtKαLβ,                                                 (1) 

 
де         – темп приросту продукції Y за рахунок усіх факторів, окрім К і L;  

      t – фактор часу (t = 1, 2, …, N). 
 
Тінберген фактично динамізував статичну формулу виробничої 

функції Кобба-Дугласа, яка придатна описувати варіацію змінних Y, K, L 
лише в просторі. Адже модель (1) цілком може застосовуватись для 
апроксимації динаміки даних з урахуванням фактора часу для одної і тої ж 
ринково-виробничої системи – підприємства, галузі, регіону, країни.  

Функція Кобба-Дугласа-Тінбергена шляхом логарифмування легко 
приводиться до лінійного вигляду:   

 
lnY = lnA + ωt + αlnK + βlnL.                                   (2) 

 
Вираження (2) широко використовується дослідниками для 

практичної оцінки за методом найменших квадратів ролі окремих факторів 
зростання економіки і, зокрема, «нейтрального науково-технічного 
прогресу». Наприклад, вивчивши динаміку економічного зростання обсягу 
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Функція Кобба-Дугласа-Тінбергена шляхом логарифмування легко 
приводиться до лінійного вигляду:  

                                lnY = lnA + ωt + αlnK + βlnL.                                   (2)

Вираження (2) широко використовується дослідниками для 
практичної оцінки за методом найменших квадратів ролі окремих 
факторів зростання економіки і, зокрема, «нейтрального науково-
технічного прогресу». Наприклад, вивчивши динаміку економічного 
зростання обсягу валового внутрішнього продукту Y в залежності від 
зміни капіталу K, праці L і науково-технічного прогресу за 1870-1914 рр., 
Тінберген одержав такі цікаві результати: в Німеччині капітал і праця 
забезпечили 60 % приросту національного доходу, а інші фактори, в 
тому числі науково-технічний прогрес – 40 %, в Англії – відповідно 80 
і 20 %, в США – 73 і 27 %.

Розглянемо для виробничої функції Кобба-Дугласа-Тінбергена 
(1) важливіші статистичні характеристики часу t як специфічного 
виробничого ресурсу, який втілює в собі вплив на результативну змінну 
Y усіх факторів, окрім К і L.

1. Абсолютна швидкість росту випуску продукції, яка відбувається 
за рахунок дії чинників «нейтрального науково-технічного прогресу», 
визначається першою частинною похідною функції (1) за часом:

(3)

Вираження (3) може розглядатись як своєрідна «гранична віддача 
часу» МРt (від англ. Marginal Product) котра показує, на скільки 
одиниць в середньому зміниться обсяг випуску продукції при зміні часу 
t на одиницю. «Гранична віддача часу» (3) є безперервним аналогом 
ланцюгового абсолютного приросту продукції ΔY(t)  за умови, що 
реальні економічні ресурси виробництва (K, L) не змінюються. Справді, 
можна записати: 

                                         ΔY(t) = ωYt-1.                                               (4)

2. Відносна швидкість росту випуску продукції, яка відбувається 
за рахунок дії чинників «нейтрального науково-технічного прогресу», 
визначається безперервними аналогами ланцюгових темпів росту (Тр) 
і приросту (Тпр):

валового внутрішнього продукту Y в залежності від зміни капіталу K, праці 
L і науково-технічного прогресу за 1870-1914 рр., Тінберген одержав такі 
цікаві результати: в Німеччині капітал і праця забезпечили 60 % приросту 
національного доходу, а інші фактори, в тому числі науково-технічний 
прогрес – 40 %, в Англії – відповідно 80 і 20 %, в США – 73 і 27 %. 

Розглянемо для виробничої функції Кобба-Дугласа-Тінбергена (1) 
важливіші статистичні характеристики часу t як специфічного 
виробничого ресурсу, який втілює в собі вплив на результативну змінну Y 
усіх факторів, окрім К і L. 

1. Абсолютна швидкість росту випуску продукції, яка відбувається за 
рахунок дії чинників «нейтрального науково-технічного прогресу», 
визначається першою частинною похідною функції (1) за часом: 

 
                                  (3) 

 
Вираження (3) може розглядатись як своєрідна «гранична віддача 

часу» МРt (від англ. Marginal Product) котра показує, на скільки одиниць в 
середньому зміниться обсяг випуску продукції при зміні часу t на 
одиницю. «Гранична віддача часу» (3) є безперервним аналогом 
ланцюгового абсолютного приросту продукції ΔY(t)  за умови, що реальні 
економічні ресурси виробництва (K, L) не змінюються. Справді, можна 
записати:  

 
ΔY(t) = ωYt-1.                                               (4) 

 
2. Відносна швидкість росту випуску продукції, яка відбувається за 

рахунок дії чинників «нейтрального науково-технічного прогресу», 
визначається безперервними аналогами ланцюгових темпів росту (Тр) і 
приросту (Тпр): 

 
 
 

 (5) 
 
Якщо ω > 0, то в одиницю часу спостерігається підвищення обсягу 

випуску продукції на ω×100 % за рахунок дії всіх факторів, крім К, L. При 
ω < 0, то в одиницю часу має місце зниження обсягу випуску продукції на 
ω× 100 % під впливом дії «нейтрального науково-технічного прогресу». 

Іншими словами, у величині кількісного параметра ω знаходять 
відображення всі ті якісні зміни, які відбуваються в економіці і не пов'язані 
з факторами «основні виробничі фонди» і «праця». Він характеризує 
загальні економічні умови відтворення на конкретному виробництві (на 
підприємстві, в галузі, в регіоні, в країні) на даному проміжку часу. 
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Якщо ω > 0, то в одиницю часу спостерігається підвищення обсягу 
випуску продукції на ω×100 % за рахунок дії всіх факторів, крім К, 
L. При ω < 0, то в одиницю часу має місце зниження обсягу випуску 
продукції на ω× 100 % під впливом дії «нейтрального науково-
технічного прогресу».

Іншими словами, у величині кількісного параметра ω знаходять 
відображення всі ті якісні зміни, які відбуваються в економіці і не 
пов'язані з факторами «основні виробничі фонди» і «праця». Він 
характеризує загальні економічні умови відтворення на конкретному 
виробництві (на підприємстві, в галузі, в регіоні, в країні) на даному 
проміжку часу.

Апробацію отриманих теоретичних результатів здійснимо за даними  
динаміки важливіших техніко-економічних показників машинобудівної 
галузі України за період 2007-2015 рр. (табл. 1) [1].       

Таблиця 1 
Вихідні дані для моделювання залежності реалізації продукції 

машинобудування України від витрат капіталу на основні
виробничі фонди і оплату праці

Джерело: складено автором на основі [2].

(5)

Апробацію отриманих теоретичних результатів здійснимо за даними  
динаміки важливіших техніко-економічних показників машинобудівної 
галузі України за період 2007-2015 рр. (табл. 1) [1].                                             

 
Таблиця 1  

Вихідні дані для моделювання залежності реалізації продукції  
  машинобудування України від витрат капіталу на основні 
                           виробничі фонди і оплату праці 

Роки 
  

Y,  K,  L,  t 
 млн. грн. млн. грн. млн. грн. 

2007 98339,9 27854 11834,3 1 
2008 121780,4 33489 14748,5 2 
2009 85833,0 33475 11874,1 3 
2010 97056,9 36075 15689,2 4 
2011 130847,9 40417 15196,1 5 
2012 140539,3 43642 17025,2 6 
2013 113926,6 47268 17242,9 7 
2014 101924,7 45894 16092,9 8 
2015 115261,7 84052 17484,1 9 

Джерело: складено автором на основі [2]. 
 
На основі логарифмування даних табл. 1 і застосування стандартної 

програми регресійного аналізу табличного процесора Excel було отримане 
наступне рівняння: 

  
.4978,0 1802,11115,0046,0 LKeY t                                 (6) 

 
Модель (6) відносно точно описує динаміку реалізованої продукції 

галузі за досліджуваний період: коефіцієнт детермінації свідчить про те, 
що більш ніж 52 % варіації Y пояснюється трьома факторами функції 
Кобба-Дугласа-Тінбергена. Середня абсолютна похибка рівняння складає 
0,138 млн. грн. Коефіцієнти еластичності α, β моделі (6) показують, що в 
2007-2015 рр. з ростом витрат капіталу на основні виробничі фонди на 1 % 
приводив до збільшення обсягу реалізації в середньому за рік всього на 0,1 
%. В той час як підвищення витрат на оплату праці на один відсоток 
викликав підйом реалізації майже на 1,2 %. Це вказує на певну відносну 
надлишковість ресурсу К в порівнянні з ресурсом L.  

Величина темпу приросту «нейтрального» науково-технічного 
прогресу показує, що в машинобудуванні України в аналізованому періоді 
реалізована продукція зменшувалась в середньому за рік на 4,6 % під 
впливом усіх чинників, окрім зміни витрат на основні виробничі фонди та 
працю. 
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На основі логарифмування даних табл. 1 і застосування стандартної 
програми регресійного аналізу табличного процесора Excel було 
отримане наступне рівняння:

(6)

Модель (6) відносно точно описує динаміку реалізованої продукції 
галузі за досліджуваний період: коефіцієнт детермінації свідчить 
про те, що більш ніж 52 % варіації Y пояснюється трьома факторами 
функції Кобба-Дугласа-Тінбергена. Середня абсолютна похибка 
рівняння складає 0,138 млн. грн. Коефіцієнти еластичності α, β моделі 
(6) показують, що в 2007-2015 рр. з ростом витрат капіталу на основні 
виробничі фонди на 1 % приводив до збільшення обсягу реалізації в 
середньому за рік всього на 0,1 %. В той час як підвищення витрат 
на оплату праці на один відсоток викликав підйом реалізації майже 
на 1,2  %. Це вказує на певну відносну надлишковість ресурсу К в 
порівнянні з ресурсом L. 

Величина темпу приросту «нейтрального» науково-технічного 
прогресу показує, що в машинобудуванні України в аналізованому 
періоді реалізована продукція зменшувалась в середньому за рік на 4,6 
% під впливом усіх чинників, окрім зміни витрат на основні виробничі 
фонди та працю.

Проілюструємо також процедуру побудови та економічної 
інтерпретації виробничої функції Кобба-Дугласа-Тінбергена (1) за 
інформацією статистичної звітності окремого підприємства харчової 
промисловості – ПрАТ Березинського комбінату хлібопродуктів за 
2007-2016 рр. (табл. 2) [3]. 

У результаті логарифмування вихідних даних, побудови моделі (1) і 
потенціювання lnA було отримане наступне рівняння:

                                  Y = 44,90е -0,325tK-1,029L2,029.                                    (7)

Логарифмічна частина моделі (7) статистично надійна (розрахункове 
значення F-критерію Фішера дорівнює 36,97); коефіцієнт детермінації 
R2 = 0,974; стандартна помилка 0,127. Звернемо увагу на той факт, що 
в отриманій моделі коефіцієнт α при факторі К зі знаком мінус, але він 
є статистично значущим, надійним. Це свідчить про те, що отримана 
функція (7) не відноситься до неокласичних, оскільки порушена умова       
0 < α < 1.

.4978,0 1802,11115,0046,0 LKeY t−=
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Таблиця 2 
Вихідні дані для моделювання динаміки реалізованої 

продукції ПрАТ Березинського комбінату хлібопродуктів

Джерело: складено автором на основі [4].

За рівнянням (7) можна зробити висновок, що на ПрАТ 
Березинському комбінаті хлібопродуктів даний виробничий чинник 
знаходився у відносному надлишку і негативно впливав на чистий 
дохід від реалізації продукції підприємства за досліджуваний період 
часу. Підвищення середньої річної вартості основних фондів на 1 %  
приводило до зниження чистого доходу в середньому більш ніж на 1 %, 
а зростання витрат на робочу силу на 1 %  приводило до підвищення Y 
в середньому більш ніж на 2 %. 

При цьому всі інші фактори, окрім К, L, теж негативно впливали 
на змінну Y: середнє щорічне відносне зниження реалізації на ПрАТ 
Березинському комбінаті хлібопродуктів складало за досліджуваний 
період майже 33 %. 

Подібно динамізованій ВФ Кобба-Дугласа (1), динамізована СЕS-
функції має вигляд: 

(8)
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промисловості – ПрАТ Березинського комбінату хлібопродуктів за 2007-
2016 рр. (табл. 2) [3].  
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праці (L), 
тис. грн. 

 
 

 

Час 
(t) 
 
 
 
 

2007 3329 2349,95 484,2 1 
2008 6257 2294,05 739 2 
2009 5002 2386,5 910 3 
2010 6075 2623,5 1204 4 
2011 7279 2718 1522 5 
2012 4745 2574,5 1474 6 
2013 6588 2299,5 1849 7 
2014 10274 2184,5 2411 8 
2015 
2016 

13559 
13572 

2532,5 
4016,5 

3860 
5352 

9 
10 

Джерело: складено автором на основі [4].  
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                                    (8) 
 
Виробнича функція (8) теж може застосовуватись для апроксимації 

динаміки даних з урахуванням чинника часу для одній і тієї ж ринково-
виробничої системи – підприємства, галузі, регіону, країни. Однак, слід 
мати на увазі, що СЕS-функцію принципово не можна привести до 
лінійного виду. Тому при оцінюванні її невідомих коефіцієнтів 
застосовують наближені ітеративні методи. 

Первісна оцінка невідомих параметрів А0, ω, А1, р, γ функції (8) може 
бути здійснена на базі пропозицій Дж. Kмeнти 1967 р. Подальший 
розвиток указаного обчислюваного алгоритму здійснили M. Kубініва та ін.  
Використовуючи метод Кменти в якості інструменту знаходження 
первісної оцінки параметрів лінійно однорідної СЕS-функції, ці автори 
розробили досить вдалу процедуру пошуку рішення поставленого завдання 
із заданою точністю на основі використання ітеративного алгоритму 
мінімізації цільової функції залишків моделі за методом Марквардта. Вона 
знайшла своє втілення в програмі MACRO6, написаної на мові Бейсік, яка 
досить легко адаптується до сучасного програмного забезпечення за 
допомогою макросів редактора Excel [5-8].  

За підсумками розрахунків на екран виводиться: кількість здійснених 
ітерацій, шукані параметри A0, A1, ω, σ, а також їх стандартні похибки, 
cкоригований коефіцієнт детермінації R2, cума квадратів регресійних 
залишків RSS, критерій Дарбіна-Уотсона DW. Останні дозволяють 
визначити надійність знайдених параметрів за допомого перевірки 
статистичних гіпотез на базі критеріїв математичної статистики. 

Проілюструємо використання викладеного в розділі 4.4 даної книги 
теоретичного матеріалу на прикладі даних статистичної звітності 
приватного м'ясопереробного підприємства «Гармаш» за 2005-2015 рр. 
(табл. 3) [9-14].  
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Виробнича функція (8) теж може застосовуватись для апроксимації 
динаміки даних з урахуванням чинника часу для одній і тієї ж ринково-
виробничої системи – підприємства, галузі, регіону, країни. Однак, 
слід мати на увазі, що СЕS-функцію принципово не можна привести 
до лінійного виду. Тому при оцінюванні її невідомих коефіцієнтів 
застосовують наближені ітеративні методи.

Первісна оцінка невідомих параметрів А0, ω, А1, р, γ функції (8) може 
бути здійснена на базі пропозицій Дж. Kмeнти 1967 р. Подальший 
розвиток указаного обчислюваного алгоритму здійснили M. Kубініва 
та ін.  Використовуючи метод Кменти в якості інструменту знаходження 
первісної оцінки параметрів лінійно однорідної СЕS-функції, ці автори 
розробили досить вдалу процедуру пошуку рішення поставленого 
завдання із заданою точністю на основі використання ітеративного 
алгоритму мінімізації цільової функції залишків моделі за методом 
Марквардта. Вона знайшла своє втілення в програмі MACRO6, 
написаної на мові Бейсік, яка досить легко адаптується до сучасного 
програмного забезпечення за допомогою макросів редактора Excel  
[5-8]. 

За підсумками розрахунків на екран виводиться: кількість здійснених 
ітерацій, шукані параметри A0, A1, ω, σ, а також їх стандартні похибки, 
cкоригований коефіцієнт детермінації R2, cума квадратів регресійних 
залишків RSS, критерій Дарбіна-Уотсона DW. Останні дозволяють 
визначити надійність знайдених параметрів за допомого перевірки 
статистичних гіпотез на базі критеріїв математичної статистики.

Проілюструємо використання викладеного в розділі 4.4 даної книги 
теоретичного матеріалу на прикладі даних статистичної звітності 
приватного м'ясопереробного підприємства «Гармаш» за 2005-2015 рр. 
(табл. 3) [9-14]. 

В якості результативної ознаки Y тут виступала реалізована 
продукція підприємства, K – середня річна залишкова вартість основних 
виробничих фондів, L – фонд оплати праці,  t – час (t = 1, 2, …, N). 

Оскільки інформація про діяльність підприємства представляє 
собою часові ряди, будемо застосовувати динамізовану виробничу 
функцію (8). 

За даними табл. 3 було побудовано лінійно однорідну CES-функцію 
на основі використання ітеративного алгоритму мінімізації цільової 
функції залишків моделі за методом Марквардта. На шостій ітерації 
було отримане оптимальне рішення (табл. 4).
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Таблиця 3 
Вихідні дані для моделювання залежності випуску продукції 

ПП «Гармаш» від витрат капіталу на основні виробничі 
фонди і оплату праці

Джерело: складено автором.

Таблиця 4 
Результати статистичного моделювання виробничої 

функції (8) за даними ПП «Гармаш»

Джерело: розраховано автором.

Таким чином, шукана СЕS-функція в явному вигляді запишеться так: 

(9)
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Роки 
  

Y,  K,  L,  t 
 тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

2005 14820 13978 851 1 
2006 23439 14690 1401 2 
2007 40538 17644,5 2409 3 
2008 46790 23492,5 2839 4 
2009 42603 26834 3502 5 
2010 43214 30933 4913 6 
2011 53988 36957 7940 7 
2012 68049 37001,5 9202 8 
2013 67577 38113 8959 9 
2014 60321 42575 9591 10 
2015 66149 49128 8293 11 

Джерело: складено автором. 
 
В якості результативної ознаки Y тут виступала реалізована продукція 

підприємства, K – середня річна залишкова вартість основних виробничих 
фондів, L – фонд оплати праці,  t – час (t = 1, 2, …, N).  

Оскільки інформація про діяльність підприємства представляє собою 
часові ряди, будемо застосовувати динамізовану виробничу функцію (8).  

За даними табл. 3 було побудовано лінійно однорідну CES-функцію 
на основі використання ітеративного алгоритму мінімізації цільової 
функції залишків моделі за методом Марквардта. На шостій ітерації було 
отримане оптимальне рішення (табл. 4). 

 
Таблиця 4  

Результати статистичного моделювання виробничої  
функції (8) за даними ПП «Гармаш» 

Константа  А0   0,695057496 
Науково-технічний прогрес ω   0,036406882 
Еластичність заміщення ресурсів σLK   1,119975315 
Параметр розподілу А1 0,602481383 
Стандартна похибка А0 0,072653509 
Стандартна похибка ω  0,010552778 
Стандартна похибка σLK 0,512748173 
Стандартна похибка А1 0,089507862 
Скоригований коефіцієнт детермінації R2 0,999661768 
Сума квадратів регресійних залишків RSS 0,000310241 
Коефіцієнт Дарбіна-Уотсона DW 2,279238999 

Джерело: розраховано автором. 
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Джерело: складено автором. 
 
В якості результативної ознаки Y тут виступала реалізована продукція 

підприємства, K – середня річна залишкова вартість основних виробничих 
фондів, L – фонд оплати праці,  t – час (t = 1, 2, …, N).  

Оскільки інформація про діяльність підприємства представляє собою 
часові ряди, будемо застосовувати динамізовану виробничу функцію (8).  

За даними табл. 3 було побудовано лінійно однорідну CES-функцію 
на основі використання ітеративного алгоритму мінімізації цільової 
функції залишків моделі за методом Марквардта. На шостій ітерації було 
отримане оптимальне рішення (табл. 4). 

 
Таблиця 4  

Результати статистичного моделювання виробничої  
функції (8) за даними ПП «Гармаш» 

Константа  А0   0,695057496 
Науково-технічний прогрес ω   0,036406882 
Еластичність заміщення ресурсів σLK   1,119975315 
Параметр розподілу А1 0,602481383 
Стандартна похибка А0 0,072653509 
Стандартна похибка ω  0,010552778 
Стандартна похибка σLK 0,512748173 
Стандартна похибка А1 0,089507862 
Скоригований коефіцієнт детермінації R2 0,999661768 
Сума квадратів регресійних залишків RSS 0,000310241 
Коефіцієнт Дарбіна-Уотсона DW 2,279238999 

Джерело: розраховано автором. 
 

.]39752,060248,0[69506,0 3351,91071,01071,00364,0 LKeY t +=
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Тут параметр моделі р = -0,10712 знайдено за оціненим значенням 
еластичності технологічного заміщення ресурсів σLK = 1,11997.  

Рівняння (4.59) досить точно описує динаміку реалізованої продукції 
на ПП «Гармаш» за 2005-2015 рр.: коефіцієнт детермінації свідчить 
про те, що 99,97 % варіації реалізованої продукції пояснюється СЕS-
функцією, а абсолютна похибка моделі складає всього 0,0003. Критерій 
Дарбіна-Уотсона DW = 2,279 вказує на високу адекватність побудованої 
ВФ (оптимальне значенні 2,0). Величина темпу приросту нейтрального 
науково-технічного прогресу ω = 0,0364 показує, що на досліджуваному 
підприємстві в середньому за рік реалізація зростала на 3,64 % під 
впливом усіх чинників, окрім зміни основних виробничих фондів К та 
праці L.

Висновки і пропозиції. Таким чином, підводячи підсумки проведеного 
дослідження, слід відмітити, що динамізовані виробничі функції, 
зокрема функція Кобба-Дугласа, CES-функція, представляють собою 
ефективний інструмент економетричного аналізу, здатний забезпечити 
інформацією про вплив на випуск продукції товаровиробника в часі 
всіх факторів, окрім К і L. 

На нашу думку, для подальших розвідок в даному напрямку певний 
теоретичний та практичний інтерес представляє динамізація інших 
виробничих функцій, на кшталт, лінійної функції, функції Аллена тощо. 
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ДИНАМИЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ФУНКЦИИ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

В статье рассматриваются теоретические и прикладные проблемы модели-
рования динамики технико-экономических показателей современных рыночно-произ-
водственных систем на базе двухфакторных производственных функций. Обсуждают-
ся аналитические возможности функций Кобба-Дугласа, CES-функции. Практические 
аспекты применения указанных производственных функций иллюстрируются на при-
мере моделирования показателей хозяйственной деятельности машиностроительной 
отрасли Украины и других товаропроизводителей.
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DYNAMICAL PRODUCTION FUNCTIONS IN 
ECONOMETRIC ANALYSIS

The article deals with theoretical and applied problems of modeling the  dynamics 
of technical and economic indicators of modern market and production systems on the 
basis of two-factor production functions. The analytic possibilities of the Cobb-Douglas 
functions, CES functions are discussed. Practical aspects of application of the indicated 
production functions are illustrated by the example of modeling of economic activity of 
the machine-building industry of Ukraine and other commodity producers.

Key words: production function, neutral scientific and technological progress, 
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ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМЛЕКСУ УКРАЇНИ

Метою дослідження, проведеного у статті, є формування інноваційної моде-
лі розвитку агропромислового комплексу України. У статті проведено аналіз інвести-
ційної, інноваційної та інтелектуальної складових агропромислового ринку України.

Були визначені основні перешкоди, що заважають розвитку цього сектору 
економіки, основними з яких, ми вважаємо, відсутність державної та фінансової під-
тримки агропромислових підприємств та фермерських господарств, та АПК в цілому. 

Була запропонована інноваційна модель розвитку АПК України, що скла-
дається з таких складових як наукова, техніко-технологічна, економічна, управлін-
ська, юридична, інституційна та освітня. 

Ключові слова: агропромисловий комплекс України, інноваційна модель 
розвитку. 

Постановка проблеми у загальному вигляді.  Загальне приско-
рення розвитку соціо-економічних та промислових систем України та 
світу протягом останніх років ознаменувалося переходом економіки від 
індустріального до постіндустріального етапу економічного розвитку, 
в основі якого лежить інноваційно-інтелектуальна модель розвитку. У 
період постіндустріального (інноваційного та інформаційно-інтелекту-
ального) етапу економічного зростання українська модель економіки 
повинна забезпечити процеси модернізації, реструктуризації і розвитку 
підприємств, економічних галузей та національної економіки в цілому 
на новій основі – активізації інтелектуального потенціалу суспільства 
та підвищення якості систем управління.
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Це зобов’язує економістів та фахівців з менеджменту якомога ефек-
тивніше досліджувати умови, чинники та особливості розвитку дер-
жави, її соціально-економічного середовища, регіонів та національних 
підприємств. Безперечно, інтелектуальний, людський та управлінський 
капітали стають основними конкурентними перевагами будь-якого під-
приємства, створюючи у своїй сукупності позитивний імідж країни на 
міжнародному рівні.

Отже, сучасні тенденції в розвитку систем управління загалом мож-
на охарактеризувати як зростання ролі якісних зрушень у розвитку ви-
робництва, економіки та суспільства, загалом. Сутнісним проявом цих 
змін є висування людини в центр відтворювального процесу. Так, люд-
ський та інтелектуальний капітали стали домінуючими чинниками еко-
номічного розвитку – вони визначають темпи, рівень та якість розвитку 
як окремого підприємства, так і національної економіки. Проте однією 
з найскладніших проблем сучасного менеджменту є ефективне вико-
ристання та подальший розвиток інтелектуального та управлінського 
капіталів.      

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема інноваційно-
го розвитку АПК України є дуже актуальною для наукових досліджень 
багатьох науковців та спеціалістів національної аграрної науки та 
практики. Так ми можемо виділити Н. М. Сіренка, який в свої роботах 
аналізує проблеми впровадження науково-технічних інновацій в АПК 
України. Проблема переходу агропромислового виробництва на заса-
дах інноваційного розвитку та впровадження інноваційних технологій 
розглянута в роботах А. В. Андрейченко (проблема безвідходного та 
маловідходного виробництва), М. В. Зубця (впровадження інноваційно-
випереджувальної моделі якісно нового розвитку АПК), Г. В. Жаворон-
кової, Л. Ю. Мельника та М. О. Гомелюка (вивчення ролі інтелектуаль-
ного капіталу підприємств АПК в регіональній інноваційній системі), 
О. О. Лелюк, Н. І. Патика та Н. С. Танклевська  (проблема інвестицій-
ного забезпечення інноваційного розвитку АПК України), В. А. Чебота-
рьов (формування національної інноваційної системи в АПК України).    

Постановка завдання. Метою цього дослідження є запропонувати 
інноваційну модель розвитку АПК України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні АПК Украї-
ни вважається локомотивом прогресу національної економіки, оскільки 
володіє величезним потенціалом конкурентоспроможності. Ця галузь 
економіки України чи не є єдиною галуззю національного господарства, 
яка понад 10 років підряд забезпечує позитивне зовнішньоекономічне 
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сальдо [6] (табл. 1, рис. 1). Отже, важливим є дослідження визначаль-
них чинників для зростання аграрного сектору, забезпечення конкурен-
тоспроможності сільськогосподарської продукції та виходу України на 
світовий ринок для підтримання національної продовольчої та еконо-
мічної безпеки.  

Якщо ще наприкінці ХХ століття визначальними факторами розви-
тку були матеріальний і фінансовий капітали, то сьогодні на передній 
план виступає чинник, пов'язаний з інтелектуальним потенціалом сус-
пільства. Основними чинниками конкурентоспроможності будь-якої 
галузі сьогодні є людський капітал, управлінський капітал, інновації та 
інтелектуальний капітал. Це основні чинники, що в макроекономічно-
му аспекті визначають місце країни у світовій економіці та місце орга-
нізації в національній економіці.

Таблиця 1
Зовнішньоторговельний оборот продукції АПК України, млн. дол. 

США

Джерело: розраховано за даними [8].

Рис. 1. Зовнішньоторговельний оборот АПК України, млн. дол. США
Джерело: сформовано авторами за розрахованими даними [2]. 
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зовнішньоторгов. сальдо 1,7 1,8 1,8 2,4 2,7 3,2 2,8 2,5 3,4 

Джерело: розраховано за даними [8]. 
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Отже, за даними табл. 1. та рис. 1.  на 2017 р. ми спостерігаємо 
зростання обсягів експортно-імпортних операцій у порівнянні з 2009 
р. майже в 2 рази, проте аналітики в сфері АПК України стверджують, 
що таке зростання відбувається лише за рахунок зростання цін на між-
народному ринку агропромислових товарів.    

Зміни соціально-економічних відносин в агропромисловому вироб-
ництві, починаючи з 90-х ХХ ст., характеризуються переходом еконо-
міки до постіндустріальної та зміною пріоритетів у системі чинників 
конкурентоспроможності. Разом з тим, не слід уникати кризових явищ, 
які склалися в АПК України, починаючи від матеріально-технічної до 
наукової бази. Крім кількісного зменшення матеріально-технічної бази 
спостерігається її моральне і фізичне старіння. Наприклад, станом на 
2017 рік загалом в сільськогосподарських підприємствах та фермер-
ських господарствах налічувалося 166,52 тис. тракторів (у 2009 р. – 
169,9 тис.), посівної техніки – 93,353 тис. одиниць (у 2009 р. – 121,65 
тис. одиниць), техніки післяурожайних робіт – 27,025 тис. одиниць (у 
2009 р. – 31,43 тис. одиниць). Отже ми вбачаємо негативні тенденції 
розвитку, навіть основної технічної складової. 

Загалом як показують дослідження, тільки 10 % агроформувань 
України застосовують новітні технології, всі інші застосовують витрат-
ні технології, за яких витрати пального на 1 га сільгоспугідь переви-
щують аналогічні у розвинених європейських країнах у 2-3 рази. На 
поточний момент третина сільськогосподарських підприємств та фер-
мерських господарств збиткова [2].  

За оцінкою експертів, на балансі національних підприємств част-
ка інтелектуального капіталу не перевищує 1 %, тобто значна частина 
об’єктів інтелектуальної власності не врахована у господарській діяль-
ності країни. В аграрному секторі ще менше, відсоток становить близь-
ко нуля [2].  

Отже, процеси трансформації вітчизняного агропромислового комп-
лексу досі не завершено, що зумовлює необхідність дослідження соці-
ально-виробничих відносин з метою створення передумов формування 
моделі інтелектуальної економіки в АПК України.

Аналіз складової професійної підготовки кадрів та наукового сек-
тору АПК України. Для інноваційного розвитку економіки України 
об’єктивною потребою є розробка нової концепції підготовки кадрів, 
така проблема не оминула й агропромисловий сектор України. Так, за 
останні роки (аналізуючи з 2009 р. по 2017 р.) у сільському господарстві 
України чисельність працівників-спеціалістів і керівників зменшилась 
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на 14,1 % (табл. 2, рис. 2.), у т.ч. серед спеціалістів віком до 30 років – на 
9,4 % і старших 50 років – на 15,9 %. Цю негативну тенденцію спосте-
рігаємо майже 10 років [4, с. 143]. 

Таблиця 2
Чисельність і склад працівників, які займають керівні посади та 

посади спеціалістів у АПК України, тис. чол.

Джерело: розраховано за даними [8].

Рис. 2. Динаміка чисельності кадрів в АПК України, тис. чол.

Джерело: сформовано авторами за розрахованими даними [8]. 
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освіти для населення. Про це свідчить й інший аналіз – питома вага 
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спеціальну 
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2017 161,510 153,645 18,901 50,140 77,420 66,713 
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аналогічні у розвинених європейських країнах у 2-3 рази. На поточний 
момент третина сільськогосподарських підприємств та фермерських 
господарств збиткова [2].   

За оцінкою експертів, на балансі національних підприємств частка 
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інтелектуальної власності не врахована у господарській діяльності країни. В 
аграрному секторі ще менше, відсоток становить близько нуля [2].   

Отже, процеси трансформації вітчизняного агропромислового 
комплексу досі не завершено, що зумовлює необхідність дослідження 
соціально-виробничих відносин з метою створення передумов формування 
моделі інтелектуальної економіки в АПК України. 

Аналіз складової професійної підготовки кадрів та наукового сектору 
АПК України. Для інноваційного розвитку економіки України об’єктивною 
потребою є розробка нової концепції підготовки кадрів, така проблема не 
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Таблиця 2 

Чисельність і склад працівників, які займають керівні посади та посади 
спеціалістів у АПК України, тис. чол. 
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Таблиця 3
Організації, що використовували наукові та науково-технічні 

роботи в Україні

Джерело: [3, с. 286].

Отже, аналізуючи дані, що представлені у табл. 2 та 3, та сучасні 
тенденції, що склалися на освітньому ринку та ринку праці АПК України, 
ми можемо стверджувати, що незважаючи на зростання долі фахівців, 
що отримують вищу та середню спеціальну освіту, та на наявність 
наукових інституцій в Україні, відбувається зниження долі фахівців 
в сільськогосподарській сфері економіки України. Це відбувається, 
в першу чергу, завдяки небажанню спеціалістів, після завершення 
навчання, повертатися на роботу в сільське господарство. Основною 
причиною є низький рівень зарплат та відсутність державної підтримки 
АПК України. Така ситуація призводить до зниження продуктивності 
праці в агропромисловому комплексі.     

Аналіз долі фахівців, які виконують наукові та науково-технічні 
розробки в АПК, у порівнянні з іншими галузями економіки 
представлений на рис. 3.

Рис. 3. Частка фахівців, що займаються науковими та науково-
технічними розробками за профілями діяльності

Джерело: сформовано за даними [7].
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АПК України не показує за останні часи негативної динаміки. 
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Організації, що використовували наукові та науково-технічні 
роботи в Україні 
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Всього, у т.ч. 1510 100 1482 100 1404 100 1378 100 
академічний 
сектор 378 25,6 387 26,1 365 26,0 360 26,1 
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сектор 884 58,5 847 57,2 789 56,2 764 55,4 

вузівський 
сектор 172 11,4 164 11,1 178 12,7 182 13,2 

заводський 
сектор 76 5,0 89 6,0 72 5,1 72 5,2 

Джерело: [3, с. 286]. 
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Оцінка існуючої ситуації доводить, що на сьогодні в Україні назріла 

необхідність трансформації процесу професіоналізації управлінських кадрів, 
у т.ч. в АПК. Це має бути забезпечено за умови поєднання накопиченого 
наукового та практичного досвіду і знань, а також державної підтримки цієї 
галузі. Такий підхід має бути цілеспрямовано розроблений у рамках 
інноваційної стратегії розвитку наукоємних структур та АПК України як 
рушійної сили в забезпеченні інноваційної складової в економічному 
зростанні країни.    

Аналіз фінансово-інвестиційної діяльності щодо розвитку 
інтелектуального капіталу в Україні та в АПК України. На сучасному етапі 
ринкових перетворень в Україні відбуваються структурні зміни у 
національному агропромисловому комплексі. Для подолання кризових 
тенденцій і здійснення реформування аграрного сектора економіки необхідні 
значні витрати фінансових, трудових і матеріальних ресурсів. Але протягом 
тривалого часу сільськогосподарські підприємства та фермерські 
господарства України працюють в умовах гострої нестачі фінансових 
ресурсів. А залучення їх у необхідних обсягах для ефективного здійснення 
підприємницької діяльності сьогодні – дуже гостра проблема.  

Аналіз обсягів і структури фінансування наукової та інноваційної 
діяльності в АПК України виявив, що починаючи з 2009 року у 
національному агропромисловому комплексі спостерігається зростання 
витрат на аграрну науку і професійну освіту (табл. 4). 

   
Таблиця 4 

Динаміка витрат на аграрну науку та професійну освіту в АПК України 
Напрям використання державного бюджету 2009 2010 2011 2012 
Всього витрат на АПК, млн. грн.  4338,1 9709,5 10897,2 15318,9 
У т.ч. витрати на аграрну науку та 
професійну освіту в АПК, млн. грн.  618,5 1053,0 1520,6 2415,0 

Частка витрат на аграрну науку та 
професійну освіту у загальній сумі видатків 
державного бюджету АПК, % 

14,3 10,8 14,0 15,8 

60,40% 5,30% 

8,30% 

4,90% 
7,10% 

технічний профіль 

фізико-математичний  

сільськогосподарський  

медичний профіль 

багатогалузевий 
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Оцінка існуючої ситуації доводить, що на сьогодні в Україні назріла 
необхідність трансформації процесу професіоналізації управлінських 
кадрів, у т.ч. в АПК. Це має бути забезпечено за умови поєднання 
накопиченого наукового та практичного досвіду і знань, а також 
державної підтримки цієї галузі. Такий підхід має бути цілеспрямовано 
розроблений у рамках інноваційної стратегії розвитку наукоємних 
структур та АПК України як рушійної сили в забезпеченні інноваційної 
складової в економічному зростанні країни.   

Аналіз фінансово-інвестиційної діяльності щодо розвитку 
інтелектуального капіталу в Україні та в АПК України. На сучасному 
етапі ринкових перетворень в Україні відбуваються структурні зміни у 
національному агропромисловому комплексі. Для подолання кризових 
тенденцій і здійснення реформування аграрного сектора економіки 
необхідні значні витрати фінансових, трудових і матеріальних ресурсів. 
Але протягом тривалого часу сільськогосподарські підприємства 
та фермерські господарства України працюють в умовах гострої 
нестачі фінансових ресурсів. А залучення їх у необхідних обсягах для 
ефективного здійснення підприємницької діяльності сьогодні – дуже 
гостра проблема. 

Аналіз обсягів і структури фінансування наукової та інноваційної 
діяльності в АПК України виявив, що починаючи з 2009 року у 
національному агропромисловому комплексі спостерігається зростання 
витрат на аграрну науку і професійну освіту (табл. 4).

Таблиця 4
Динаміка витрат на аграрну науку та професійну освіту в АПК 

України

Джерело: розраховано за даними [8].

Сьогодні продовжується активізація в аграрному секторі процесів 
залучення кредитів та інвестицій, що свідчить про зростання його при-
вабливості. За даними НБУ України, обсяги залучення кредитних ре-
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сурсів сільськогосподарськими і переробними підприємствами зросли 
порівняно з 1999 роком у 89 разів. На сьогодні це складає близько 15 
% від усіх кредитних вкладень у національну економіку. Рівень повер-
нення кредитів підприємствами АПК становить 95 %. Це свідчить про 
надійність підприємств АПК як партнерів банківського бізнесу. 

Часта довгострокових кредитів, тобто капітальних інвестицій, в 
сільське господарство та харчову промисловість складає 60 %. 

Росте й доля коштів сільськогосподарських підприємств, що покла-
дено на депозити на комерційній основі. Їх обсяг в 1,5 рази більше, ніж 
річні обсяги прямої державної фінансової підтримки галузі. 

За останній рік вітчизняні інвестиції в основний капітал у сільсько-
му господарстві збільшився та становить більше 500 млн. дол., у харчо-
вій промисловості – понад 1,5 млн. дол. 

У той же час високі відсоткові ставки за кредитами комерційних 
банків, загальне погіршення матеріального та фінансового стану сіль-
ськогосподарських підприємств у процесі ринкових перетворень об-
межують можливість залучення кредитних ресурсів у АПК України.  

 Капітал підприємства, як зазначалося в першому розділі нашого до-
слідження, є одним з основних атрибутів діяльності підприємства. Від 
розміру сформованого фінансового капіталу залежить рівень ефектив-
ності виробничої діяльності, платоспроможності, динамічний розви-
ток, позиція підприємства на ринку. Забезпеченість фінансовим капіта-
лом національних аграрних підприємств представлена у табл. 5. 

Таблиця 5
Забезпеченість капіталом аграрних підприємств України, тис. грн.

Джерело: [5].

Джерело: розраховано за даними [8]. 
 
Сьогодні продовжується активізація в аграрному секторі процесів 

залучення кредитів та інвестицій, що свідчить про зростання його 
привабливості. За даними НБУ України, обсяги залучення кредитних 
ресурсів сільськогосподарськими і переробними підприємствами зросли 
порівняно з 1999 роком у 89 разів. На сьогодні це складає близько 15 % від 
усіх кредитних вкладень у національну економіку. Рівень повернення 
кредитів підприємствами АПК становить 95 %. Це свідчить про надійність 
підприємств АПК як партнерів банківського бізнесу.  

Часта довгострокових кредитів, тобто капітальних інвестицій, в 
сільське господарство та харчову промисловість складає 60 %.  

Росте й доля коштів сільськогосподарських підприємств, що покладено 
на депозити на комерційній основі. Їх обсяг в 1,5 рази більше, ніж річні 
обсяги прямої державної фінансової підтримки галузі.  

За останній рік вітчизняні інвестиції в основний капітал у сільському 
господарстві збільшився та становить більше 500 млн. дол., у харчовій 
промисловості – понад 1,5 млн. дол.  

У той же час високі відсоткові ставки за кредитами комерційних 
банків, загальне погіршення матеріального та фінансового стану 
сільськогосподарських підприємств у процесі ринкових перетворень 
обмежують можливість залучення кредитних ресурсів у АПК України.   

 Капітал підприємства, як зазначалося в першому розділі нашого 
дослідження, є одним з основних атрибутів діяльності підприємства. Від 
розміру сформованого фінансового капіталу залежить рівень ефективності 
виробничої діяльності, платоспроможності, динамічний розвиток, позиція 
підприємства на ринку. Забезпеченість фінансовим капіталом національних 
аграрних підприємств представлена у табл. 5.  

 
Таблиця 5 

Забезпеченість капіталом аграрних підприємств України, тис. грн. 
Показник 2014 2015 2016 2017 

Капітал з розрахунку на підприємство 4218,4 4457,6 4911,5 5932,8 
Власний капітал з розрахунку на 
підприємство 3002,9 2826,3 2973,9 3516,5 

Позичковий капітал з розрахунку на 
підприємство 1392,1 1645,0 1937,6 2416,3 

Капітал на 1 га с.-г. угідь 2,4 2,6 2,8 3,3 
Власний капітал на 1 га с.-г. угідь 1,6 1,6 1,7 1,9 
Позичковий капітал на 1 га с.-г. угідь 0,8 1,0 1,1 1,4 

Джерело: [5]. 
 

Отже, аграрним підприємствам необхідно приділити увагу збільшенню 
розміру фінансового капіталу та оптимізації його структури в т.ч. за рахунок 
управління інтелектуальним капіталом. 
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Отже, аграрним підприємствам необхідно приділити увагу збіль-
шенню розміру фінансового капіталу та оптимізації його структури в 
т.ч. за рахунок управління інтелектуальним капіталом.

Аналіз стану трансферу інновацій в АПК України. Комерційними 
формами трансферу інновацій є патентно-ліцензійна торгівля правами 
на об’єкти промислової власності, формування спільної діяльності на 
інноваційній основі, прямі іноземні інвестиції, які супроводжуються 
отриманням сучасного обладнання та технологій, оренда (лізинг) тех-
ніки тощо.

Розглянемо стан кожної із зазначених форм трансферу інновацій в 
АПК України.

Патентно-ліцензійна торгівля. Майже 80 % обсягу всіх світових 
операцій з комерційної передачі інновацій припадає на продаж ліцензій 
на винаходи та ноу-хау. Досвід промислово розвинених країн світу в об-
ласті міжнародної торгівлі ліцензіями успішно може використовуватися 
і в Україні. Основною причиною низьких обсягів міжнародної торгівлі 
ліцензіями України є те, що набутки наукової сфери своєчасно не осво-
юються та морально застарівають, що відбувається по причині нероз-
виненості ринку інтелектуальної власності в Україні. Практика ведення 
господарської діяльності за ліцензійними договорами суперечить чин-
ному законодавству через відсутність прийнятої методики щодо зараху-
вання об’єктів інтелектуальної власності на баланси наукових установ. 
У системі Української академії аграрних наук не зареєстровано жодного 
об’єкта авторського права, «ноу-хау», корисної моделі або промислово-
го зразка, що свідчить про незахищеність аграрного науково-технічно-
го, технологічного та економічного потенціалів [10]. 

Сьогодні досі не захищені об’єкти інтелектуальної власності в АПК 
України, а саме наукові здобутки у сфері тваринництва, не вирішені 
проблеми захисту прав селекціонерів та їх творчих здобутків у рослин-
ництві тощо, що негативно впливає на розвиток аграрної сфери.

Спільне підприємництво. Спільні підприємства у світовій практиці є 
головним засобом, за допомогою якого відбувається рішення складних 
юридичний, організаційний та інших бар’єрів, що обмежують імпорт 
капіталу. В національному агропромисловому комплексі найбільша 
кількість спільних підприємств – в харчовій промисловості та перероб-
ному сільськогосподарському виробництві (6 %) [3, с. 294]. 

Пряме іноземне інвестування. В умoвaх oбмeжeнoстi влacних 
фiнaнсoвих рeсурсiв та iнвeстицiйнoї кризи в Україні, інoзeмний 
кaпітaл у фoрмі прямих i пoртфeльних iнвeстицій є одним із джeрeл 
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фiнaнсувaння, яке дaє мoжливiсть пoкривaти тимчaсoвi пoтрeби 
вiтчизнянoго сiльськoгoспoдaрського вирoбника у фiнaнсах. Прямi 
iноземнi інвeстиції є нaйвигiднішим спoсобoм фiнансувaння.

За перioд 2010-2017 рр. oбсяги прямих іноземних інвестицій в АПК 
України були дуже незначними, їх частка в загальних обсягах прямих 
іноземних інвестицій в України становила лише 1,72 - 1,33 %. Сума 
iнoземних iнвестицiй в сiльському гoсподaрстві змeншилaсь на 25%, 
що підтверджує знaчний вiдтiк інoземнoго кaпітaлу з галузі. 

Структура прямих іноземних інвестицій у АПК України представле-
но у табл. 6.

Таблиця 6
Прямі іноземні інвестиція в АПК України, млн. дол. США1

1Тут і далі дані за 2010-2017 роки без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим
та м. Севастополя, а також за 2014—2017 роки без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.
2 Дані за 2017 рік попередні.

Джерело: складено авторами за даними [8].

Така динаміка свідчить про те, що рівень привабливості сільсько-
го господарства України для іноземних інвесторів досить низький. Це 
відбувається за рахунок: (1) високих інвестиційних ризиків; (2) низької 
прибутковість на вкладений капітал. З огляду на це, більш перспектив-
ними в українській економіці для іноземних інвесторів є не виробни-
цтво сільськогосподарської продукції, а її переробка. 

Різкий спад  інвестиційної діяльності в сільськогосподарському сек-
торі зумовив становище, при якому оновлення основних засобів вироб-
ництва у кілька разів менше їх зносу, що веде до руйнування матеріаль-
но-технічної бази АПК, підвищення собівартості сільськогосподарської 
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продукції та скорочення обсягів її виробництва. За розрахунками на-
уковців ННЦ «Інститут аграрної економіки», тільки через несвоєчасне 
виконання робіт, що пов’язане з недостатнім технічним оснащенням 
АПК, країна щороку недобирає майже 1/3 валового збору врожаю, що 
оцінюється в 15-18 млрд. грн. [11]. 

Зaгальний oбсяг прямих iноземних iнвестицій, що фaктично 
нaдійшли в сiльське гoсподарствo Укрaїни починаючи з 1992 р., на 
кінець 2017 р. стaновив 500,1 млн дол. СШA. Aле в умoвaх глибoкої 
еконoмічнoї та фiнансовoї кризи в національній економіці, навіть 
цi невеликi кoшти є вaгомим для розвитку галузі, хочa для усунення 
причин цієї кризи вони незначні. Світoвий дoсвiд переконує, що для 
мaкроеконoмічної стaбілізaції країн з перехідною екoномікoю та їх ін-
теграції у світову економіку необхідні інвeстиції в еконoміку країни нa 
рiвні 19-25 % ВВП [9].

Підприємства з іноземними інвестиціями приносять в економіку 
країни сучасні технології, створюють нові робочі місця, сприяють під-
вищенню рівня зайнятості населення і зниженню соціальної напруже-
ності. 

Лізинг в АПК України. Лізингове кредитування в інвестиціях в осно-
вний капітал агропідприємств України поки що нестабільне і не пере-
вищує 10 %. У розрахунку на 1 га вартість машин, одержаних за лізин-
гом, щорічно становить від 7 грн. (у 1999 р.) до 1-3 грн. (у 2000-2004 
рр.) [1, с. 296].

Лізинг при сприятливому правовому та податковому середовищі на 
практиці розглядається як ефективна альтернатива залученню капіталу 
на оновлення основних засобів. 

Ефективність поновлення матеріально-технічної бази АПК шляхом 
використання лізингу порівняно з кредитуванням пояснюється наступ-
ними перевагами: (1) він зменшує ризик неповернення коштів, оскільки 
за лізингодавцем зберігається право власності на передане майно; (2) 
не вимагає негайно початку оплати платежів, що дає можливість сіль-
ськогосподарським підприємствам поновити виробничі фонди, придба-
ти необхідну сучасні техніку та устаткування без значного фінансового 
навантаження; (3) лізингова угода більш гнучка і має компромісні умо-
ви порівняно з кредитною; (4) лізингові платежі відносять на витрати 
виробництва (собівартість), що знижує тягар оподаткування прибутку 
підприємства; (5) майно, яке передане на лізинг не перебуває на балансі 
підприємства, і не збільшує його активи і звільніє від сплати податку на 
майно [1, с. 296-297].
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Проте механізм залучення додаткових коштів завдяки лізингу в 
України досить слабо розвинений та складає лише 1 %. Основні при-
чини, що стримують розвиток лізингу в Україні це: відсутність держав-
ної програми розвиту лізингу, недостатня кваліфікація кадрів на ринку 
лізингових послуг, фінансова слабкість існуючих лізингових компаній, 
нерозвиненість механізму реєстрації та вилучення об’єктів лізингу, від-
сутність сформованого вторинного ринку обладнання, нерозвиненість 
механізмів страхування лізингових операцій та захисту суб’єктів лізин-
гових операцій на державному рівні, відсутність статистичних форм об-
ліку лізингових операцій [1, с. 297-298].

Перехід підприємствам АПК України на інноваційну модель розви-
тку. Як показує аналіз, що було проведено вище,  особливо важливим 
є розвиток інноваційної складової. Інноваційна діяльність є однією з 
передумов розвитку систему управління на підприємстві та ключовим 
чинником його конкурентоспроможності.

Агропромисловий комплекс України як одна основних стратегічних 
галузей національної економіки має діяти в інноваційному векторі роз-
витку. Отже в рамках стратегічного управління агропромисловим комп-
лексом має бути сформована національна інноваційна модель розвитку. 

Основними завданнями формування національної інноваційної мо-
делі розвитку є:

1) об’єднання потужностей виробничих підприємств, науково-до-
слідницької сфери та держави;

2) формування інноваційної інфраструктури;
3) реструктуризація фінансового сектору за рахунок формування 

розвиненої інвестиційної та кредитної системи підтримки інновацій-
них проектів в сфері АПК.

 Проте незважаючи на постійні трансформаційні процеси в економі-
ки України, сьогодні існує ряд не вирішених проблем у цій сфері:

– керівництво держави не розуміє чи нівелює значення та роль 
інновацій як фактор зростання економіки країни;

– відсутність фінансових механізмів підтримки наукомістких ви-
робництв (банківський сектор зосереджується на кредитуванні пере-
важно поточної діяльності);

– іноземні інвестиції за динамікою та ціною їх майбутнього над-
ходження не здатні докорінно змінити ситуацію у сфері інвестування 
національних високих технологій;

– низька привабливість національного ринку у міжнародному 
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просторі завдяки проблемам в політичній, економічній, правовій, судо-
вій сферах;

– фінансування у сфері науки, техніки, технологій не відповідає 
міжнародним загальноприйнятим тенденціям.

Отже, вважаючи на ці проблеми ми можемо зробити висновок, що 
економічний підйом в Україні не може мати місце в умовах відсутності 
обґрунтованих перспективних пріоритетів.

Аналізуючи АПК науковці виділяють наступні його риси:
1) АПК – це біовиробнича система, структуроутворюючим та ви-

значальним елементом якої є сільське господарство;
2) агропромисловий виробничий процес має багатофакторний 

характер: наукові дослідження та розробки, промислове виробництво, 
аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції, по-
стачання, збут;  

3) техніко-економічна багатоукладність АПК, що об’єктивно ви-
кликана необхідністю застосування широкого діапазону технологічно 
сумісних виробництв, поєднаних у цілісні стійкі виробничо-техноло-
гічні системи;

4) стійкі якісні параметри кінцевого продукту АПК [12].
Ці властивості АПК обумовлюють перехід до інноваційної моделі 

розвитку. 
Особливу роль в інноваційній діяльності відіграє наука, агропромис-

ловий комплекс не є винятком. Проте сучасний стан агарної науки є 
критичним: втрачено 20 % наукового потенціалу, значний знос матері-
ально-технічної бази, низький рівень забезпеченості приладами, устат-
куванням нових напрямів науки або нових моделей, внаслідок низького 
рівня заробітної плати та відсутності державних гарантій низький рі-
вень оновленням кадрами [1, с. 300]. 

Проте незважаючи на всі ці складності аграрна наука має високий 
інтелектуальний та інноваційний потенціал (за останні п’ять років за-
вершено і передано для впровадження у виробництво 1649 наукових 
розробок – нові сорти і гібриди рослин, технології та типи машин, пре-
парати для захисту рослин і тварин).   

Отже, важливим є формування інноваційної моделі розвитку АПК 
України, яка б враховувала інституціональний, науковий, техніко-тех-
нологічний, юридичний, економічний, управлінський та освітній аспек-
ти (рис. 4).
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Рис. 4. Елементи інноваційної моделі розвитку АПК України

Джерело: розроблено авторами.

Розглянемо детальніше кожен з елементів:
– науковий: необхідне формування науково обґрунтованого 

підґрунтя для подальшої інноваційної діяльності в АПК, що має бути 
забезпечено на фундаментальному та прикладному рівні із міжнародною 
методичною оцінкою наукових розробок та їх подальшим світовим 
визнанням; пошук ефективних варіантів просування та комерціоналізації 
розробок на ринку наукоємної продукції, інформатизація науково-
дослідної діяльності в АПК (впровадження машинних методів 
проектування та інформаційного забезпечення досліджень, створення 
єдиної інформаційної системи АПК, максимально можливий доступ до 
світових банків даних та знань, реалізація дистанційного інтерактивного 
науково-консультативного процесу);

– техніко-технологічний: впровадження вже існуючих новітніх 
технологій та технічної складової (ресурсозберігаючі технології, 
технології безвідходного чи маловідходного виробництва, технологій 
повного циклу, біотехнологій тощо) та розробка національних новітніх 
технологій, використання яких дасть змогу перевищити існуючи 
показники застосування технічних і технологічних рішень;

– економічний: визначення економічної ефективності від 
впровадження інноваційних розробок та пошук шляхів підвищення 
результативності діяльності на основі інноваційної, пошук фінансового 
забезпечення інноваційної моделі розвитку (кредитування, іноземного 
чи національного інвестування, інші моделі фінансування);

рівня заробітної плати та відсутності державних гарантій низький рівень 
оновленням кадрами [1, с. 300].  

Проте незважаючи на всі ці складності аграрна наука має високий 
інтелектуальний та інноваційний потенціал (за останні п’ять років завершено 
і передано для впровадження у виробництво 1649 наукових розробок – нові 
сорти і гібриди рослин, технології та типи машин, препарати для захисту 
рослин і тварин).    

Отже, важливим є формування інноваційної моделі розвитку АПК 
України, яка б враховувала інституціональний, науковий, техніко-
технологічний, юридичний, економічний, управлінський та освітній аспекти 
(рис. 4). 
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– управлінський: формування системи управління підприємством 
на основі інноваційної моделі розвитку, забезпечення результативності 
усіх бізнес-процесів та управлінських рішень, впровадження 
інтелектуальних та інформаційних систем (автоматизовані програмні 
продукти для оптимізації управління сільськогосподарськими 
підприємствами), удосконалення існуючих систем управління, 
маркетингова підтримка тощо;

– юридичний: юридичне та державне регулювання інноваційної 
діяльності завдяки формуванню ефективних механізмів  регулювання 
ринку інтелектуальної власності України, створенню розвиненої 
інноваційної інфраструктури тощо;

– інституціональний: створення інститутів державної підтримки 
розвитку аграрного сектору економіки, інститутів, що забезпечуються 
створення та реалізацію інноваційної концепції розвиту АПК, 
формування національної системи технічного регулювання 
(удосконалення стандартизації, сертифікації, метрології, захист 
прав споживачів за рахунок прийняття міжнародних і європейських 
стандартів);

– освітній: формування належної освітньої бази для процесів 
професіоналізації як управлінських кадрів, так фахівців в АПК, 
від первинної освіти до підвищення кваліфікації з урахуванням 
міжнародних освітніх стандартів.

Розробка та впровадження такої інноваційної моделі розвитку, яка 
враховує всі перераховані вище елементи на національному рівні, 
сприятиме:

1) підвищенню наукоємності у валовому внутрішньому продукті;
2) підвищенню інноваційної складової активності підприємств 

через підтримку здійснення пріоритетних інноваційних проектів;
3) створенню розвиненого внутрішнього ринку наукомісткої і 

високотехнологічної продукції;
4) розвиток базових технологій п’ятого технологічного укладу 

(інформаційно-комунікаційних, біотехнологічних);
5) розвиток агропромислового комплексу загалом. 
Висновки та пропозиції. Отже враховуючи вище сказане, слід 

зазначити, що модернізація аграрного виробництва та подальший розвиток 
АПК України потребує активізації діяльності органів влади щодо:

1) розроблення національної ідеї розвитку українського 
суспільства з позицій ролі та значення аграрної сфери в суспільному 
бутті;
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2) обґрунтування пріоритетного розвитку та перспективної 
структури сільськогосподарського виробництва в забезпеченні 
продовольчої безпеки країни;

3) забезпечення трансформації земельного фонду України 
та удосконалення земельних відносин, екологізації виробництва 
продовольчих ресурсів;

4) створення умов для відтворення й розвитку матеріально-
технічної бази, сільськогосподарської кооперації та агропромислової 
інтеграції, інформаційного забезпечення управління аграрним сектором 
економіки України;

5) переведення аграрного виробництва на інвестиційно-
інноваційну модель розвитку;

6) розвитку аграрного ринку та підвищення ролі держави у його 
регулюванні;

7) розвитку національного ринку інтелектуальної власності;
8) удосконалення систем аграрної освіти в напрямі поліпшення 

кадрового забезпечення АПК України.
Дослідження виконано в межах виконання держбюджетної теми: 

«Соціальна відповідальність бізнесу та інституціональні новації» 
(номер державної реєстрації 0114U001555, 2014-2018 рр.)
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМІШЛЕННОГО КОМЛЕКСА УКРАИНЫ

Целью исследования, проведенного в статье, является формирование иннова-
ционной модели развития агропромышленного комплекса Украины. В статье проведен 
анализ инвестиционной, инновационной и интеллектуальной составляющих агропро-
мышленного ринка Украины.

Были определены основные препятствия, которые мешают развитию данного 
сектора экономики, основными из которых, мы считаем, являются отсутствие государ-
ственной и финансовой поддержки агропромышленных предприятий и фермерских 
хозяйств, и АПК в целом. 

Была предложена инновационная модель развития АПК Украины, которая 
состоит из таких элементов как научная, технико-технологическая, экономическая, 
управленческая, юридическая, институциональная и образовательная составляющие. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс Украины, инновационная 
модель развития. 
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INNOVATIVE MODEL OF UKRAINIAN AGRICULTURAL 
SECTOR’S DEVELOPMENT

Main goal of conducted research is to propose the innovative model of Ukraini-
an agricultural sector’s development. In the paper the analysis of investment, innovation 
and intellectual elements of Ukrainian agricultural market is conducted. 

Main obstacles, which interrupt this economic sector, are defined. Among them 
we allocate, such basic obstacles, such as lack of state and financial support to the agri-
cultural enterprises and farms, and agricultural sector, generally.

Innovative model of Ukrainian agricultural sector’s development is proposed. 
It must consist from such elements as scientific, technical and technological, economic, 
managerial, legal, institutional and educational ones. 

Key words: Ukrainian agricultural complex, innovative model of development.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ 
ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

В статті досліджуються деякі аспекти реалізації державних та регіональних 
програм в Україні, які уявляють собою найважливіші та найвагоміші інструменти 
сучасної держави, задля яких забезпечується сталий розвиток, поліпшення умов, 
набуття конкурентоспроможності та вихід на новий рівень.

Ключові слова: державна цільова програма, регіональна програма, сталий 
розвиток, конкурентоспроможність країни, інноваційно-інвестиційний розвиток, 
освітня програма.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Метою даної статті 
являється вивчення аспектів реалізації державних та регіональних про-
грам в Україні, аналіз їх сутності та важливості для сучасної держави, 
для інноваційно-інвестиційного розвитку України та Одеської області, 
а також визначити, що державні та регіональні программи діють в усіх 
сферах, починаючи від забезпечення економічного розвитку, регулю-
вання торгівлі та поліпшення освіти, закінчуючи зовнішньою діяльніс-
тю, керуванням ресурсами та розвитком науки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Програми розвитку дер-
жавних та регіональних програм досліджуються в працях таких вче-
них, як: В. Арапова, О. Носова, Ю. Уманців, С. Чернов, С. Гайдученко, 
А.  Мельник, М. Новікова, А. Васіна, Д. Дудкіна. 

В статті автор доводить, що державні та регіональні програми уяв-
ляють собою основу швидкого й інтенсивного зростання України та її 
регіонів, економіки та всіх сфер людської та державної діяльності на 
сучасному етапі. Без правильного впровадження таких програм розви-
ток українського суспільства та держави  в цілому неможливий. 

Постановка завдання. Метою статті являється виявлення недолі-
ків програмно-цільових технологій, які перешкоджають реалізації про-
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грамного методу. В якості таких виступають: відсутність системного 
підходу при розробці окремих програм, умовний характер програм, які 
націлені на фінансування поточних витрат, недосконала схема контр-
олю та фінансування програм, відсутність методики оцінки ефектив-
ності програм при їх реалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поліпшення добробу-
ту суспільства України визнано однією із стратегічних цілей розвитку 
країни. Ця мета повинна знайти своє відображення у регулюючих діях 
державних і регіональних органів влади, зокрема у механізмах реаліза-
ції довгострокових програм соціально-економічного розвитку держави 
та регіону [1].

Державна цільова  програма – це комплекс  взаємопов'язаних за-
вдань  і  заходів,  які  спрямовані на розв'язання найважливіших про-
блем  розвитку   держави, окремих галузей економіки або адміністра-
тивно-територіальних одиниць, здійснюються  з використанням коштів 
Державного бюджету України  та  узгоджені  за строками виконання, 
складом виконавців, ресурсним забезпеченням (Стаття 1 Закону Украї-
ни «Про державні цільові програми») [2].

Метою розроблення державних  цільових  програм  є сприяння ре-
алізації державної політики на пріоритетних напрямах розвитку дер-
жави, окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних 
одиниць;  забезпечення концентрації фінансових, матеріально-техніч-
них, інших ресурсів, виробничого та науково-технічного потенціалу, а  
також  координації  діяльності центральних і місцевих органів виконав-
чої  влади,  підприємств, установ та організацій для розв'язання най-
важливіших проблем (Стаття 2 Закону України «Про державні цільові 
програми») [2].

У сучасних умовах розвитку ринкової економіки планування стає 
центральною ланкою управління на будь-яких рівнях. Узагальнив-
ши дослідження закордонних та вітчизняних вчених стосовно теорії 
та практики регіонального управління, зроблено висновок про те, що 
програмно-цільові технології є ефективним інструментом розробки та 
реалізації різноманітних напрямів регіональної політики, а також до-
сягнення цілей і завдань соціально-економічного розвитку території. 
Сутність програмно-цільового управління полягає у тому, що досяг-
нення певних результатів і цілей здійснюється за допомогою цільових 
комплексних програм. 

Але програмно-цільові технології мають деякі недоліки, а саме:
– відсутність системного підходу при розробці окремих програм;
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– умовний характер програм, які націлені на фінансування поточ-
них витрат;

– недосконала схема контролю та фінансування програм;
– відсутність комплексної методики оцінки ефективності програм 

при їх реалізації.
Визначені недоліки перешкоджають реалізації програмного методу 

як на рівні регіону, так і держави. 
Програмний метод передбачає встановлення етапів, порядку і меха-

нізму управління процесом послідовного досягнення цілей, встановле-
них програмою. При цьому програму не слід розглядати лише як пере-
лік окремих заходів, вона є системою взаємопов’язаних заходів [1].

Обов’язковими елементами регіональних програм є:
– аналіз соціально-економічного стану;
– основні напрями структурної перебудови;
– цільові установки у соціальній, економічній, природоохоронній 

сферах;
– визначення методів та етапів реалізації програм.
Розробка та реалізація комплексних програм розвитку регіонів по-

требує базового забезпечення: законодавчо-правового; професійно-ка-
дрового; організаційно-структурного; інвестиційно-фінансового; ін-
формаційно-нормативного; матеріально-техничного [3].

Істотну роль в управлінні програмами грають механізми фінансу-
вання, тобто процедури ухвалення рішень про розподіл фінансових ре-
сурсів між напрямами, проектами і роботами, включеними в програму. 
Затверджені цільові програми реалізуються за рахунок коштів обласно-
го бюджету, позабюджетних джерел, коштів місцевих бюджетів. Існую-
чі системи управління у регіонах не завжди забезпечують об’єктивний 
плановий розподіл ресурсів на реалізацію заходів програми. На держав-
ному рівні повністю вичерпані можливості повномасштабного фінан-
сування программ. 

У результаті мають місце систематичні зриви строків виконання 
програмних заходів, різке зниження ефективності програмно-цільово-
го методу регулювання соціально-економічним розвитком. Структура 
програмних заходів не в повному обсязі відповідає пріоритетності ці-
лей програми. У програмах відсутні кількісні показники ефективності 
регіонального розвитку. Це не дозволяє встановити динаміку показни-
ків соціально-економічного розвитку регіону [1].

Для досягнення поставлених цілей у програмі необхідно розробити 
заходи, оцінити можливі ресурси та строки реалізації.
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Для підвищення ефективності і результативності цільових комп-
лексних програм регіонального розвитку необхідно окрім державної 
підтримки фінансування програмних заходів реалізовувати й інші на-
прямки, які будуть сприяти скорішому соціально-економічному розви-
тку регіону:

1) Створення фонду впровадження ефективних інвестиційних 
проектів.

2) Створення інноваційної інфраструктури регіону (венчурні фонди).
Основними стадіями   розроблення   та   виконання   державної 
цільової програми є (Стаття 5 Закону України «Про державні цільові 

програми») [2]:
1) ініціювання розроблення державної цільової програми, 
розроблення та громадське обговорення концепції програми; 
2) схвалення концепції програми та прийняття рішення щодо роз-

роблення проекту програми, визначення державного замовника та стро-
ків її розроблення. 

3) розроблення проекту програми – визначення заходів і завдань, 
що пропонуються для включення до неї. Проект програми пови-

нен мати такі розділи: паспорт програми; визначення проблеми, на 
розв'язання якої спрямована програма; визначення мети програми; об-
ґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел 
фінансування; строки та етапи виконання програми; напрями діяльнос-
ті та заходи програми; очікувані результати та ефективність програми; 
координація та контроль за ходом виконання програми; 

4) стратегічна екологічна оцінка у випадках, визначених Законом 
України   «Про   стратегічну   екологічну  оцінку»;
5) державна експертиза проекту програми;
6) погодження та затвердження програми;
7) проведення конкурсного відбору виконавців заходів і завдань 

програми;
8) організація виконання заходів і завдань програми, здійснення 
контролю за їх виконанням;
9) підготовка та оцінка щорічних звітів про результати виконання 
програми, а в разі потреби – проміжних звітів;
10) підготовка та опублікування в офіційних друкованих виданнях 
заключного звіту про результати виконання програми.
Порядок розроблення та виконання державних  цільових  програм 

затверджується Кабінетом Міністрів України [2].
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Таким чином, програмно-цільовий підхід – це сучасний і високое-
фективний метод управління розвитком як організації, так і регіоном. 
У сучасних ринкових умовах господарювання програмно-цільового 
управління дозволить вирішити поставлені завдання та досягти цілей і 
певних результатів. Впровадження програмно-цільового підходу впли-
не на оздоровлення державного управління, тому що дозволить вирі-
шити першочергові соціально-економічні проблеми та створити нові 
ефективні адміністративно-управлінські структури [1].

Державна регіональна соціально-економічна політика України фор-
мується і реалізується таким чином, щоб забезпечити територіальну 
цілісність держави, створити вигідні умови функціонування регіональ-
них господарських комплексів з метою активізації ролі територій у про-
веденні економічних реформ та вирішенні нагальних соціальних про-
блем [4, с. 57].

Основою розроблення державної програми є Закон України «Про 
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соці-
ального розвитку України», згідно якого програма економічного і со-
ціального розвитку України – це документ, в якому визначаються цілі 
та пріоритети економічного і соціального розвитку, засоби та шляхи їх 
досягнення, формується взаємоузгоджена і комплексна система заходів 
органів законодавчої і виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання, спрямованих на ефективне розв'язання проблем економічного і 
соціального розвитку, досягнення стабільного економічного зростання, 
а також характеризуються очікувані зміни в стані економіки та соціаль-
ної сфери.

Основною метою програми соціального і економічного розвитку в 
Україні є забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку краї-
ни на основі комплексного використання наявних ресурсів, нарощення 
виробничого потенціалу, залучення інвестицій в економіку, втілення 
антикризових заходів та створення сприятливих умов для проживання 
населення країни [5, с. 192]. 

Сучасна державна регіональна економічна політика України, як це 
визначено нормативними документами, ґрунтується на таких основних 
принципах:

1) визнання і дотримання загальнодержавних пріоритетів та забез-
печення органічної єдності завдань щодо соціально-економічного роз-
витку країни та розвитку продуктивних сил регіону;

2) правове забезпечення економічної самостійності регіонів на 
основі розмежування повноважень між центральними і місцевими ор-
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ганами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування й під-
вищення їх відповідальності щодо вирішення завдань життєзабезпечен-
ня і комплексного розвитку територій;

3) дотримання вимог екологічної безпеки при реформуванніструк-
тури господарських комплексів і розміщенні нових підприємств;

4) досягнення економічного і соціального ефекту за рахунок ви-
користання переваг територіального поділу праці, раціонального при-
родокористування, розвитку міжрегіональних зв’язків [4, с. 58].

У Державній програмі відображаються: аналіз сучасного стану; 
цілі та завдання розвитку; макроекономічні показники та пропорції, 
яких бажано досягти; заходи, пов'язані з удосконаленням фінансово-
грошової системи, банківської діяльності; основні напрями розвитку 
галузей економіки та й структурної перебудови; науково-технічна ді-
яльність, соціальний розвиток, доходи населення та рівень життя, який 
має встановитися в результаті виконання наміченої програми; загальні 
риси кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків; заходи щодо 
поліпшення зовнішньоекономічної діяльності, реформування відносин 
власності відповідно до Конституції України; заходи щодо охорони на-
вколишнього середовища; основні напрями розвитку регіонів; форми й 
засоби державного регулювання економіки [6].

Базою прогнозування соціально-економічного розвитку регіону є 
система кількісних показників, що ґрунтується на державних соціаль-
них стандартах і нормативах забезпеченості населення. Основні факто-
ри, що обумовлюють процес розробки прогнозів соціально-економіч-
ного розвитку регіону:

– соціально-демографічний стан;
– природно-кліматичні умови;
– національно-етнічні особливості території;
– рівень розвитку соціальної інфраструктури у міських та сіль-

ських поселеннях;
– потенційні можливості місцевих інвесторів;
– кількісні характеристики розвитку соціальної інфраструктури у 

розвинених країнах світу та у провідних областях України [7].
Державні регіональні програми соціально-економічного розвитку 

дають можливість найповніше узгодити територіальні та галузеві ін-
тереси, створити реальні умови для зближення рівнів виробництва і 
споживання основних товарів широкого споживання в усіх регіонах [3].

Економічна складова державної регіональної політики передбачає:
– забезпечення економічної самодостатності областей через узго-
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дження загальнодержавних інтересів та економічних пріоритетів з міс-
цевими;

– раціональне розміщення продуктивних сил, реалізацію переваг 
територіального поділу праці;

– створення нової системи управління комунальним сектором 
економіки;

– стимулювання надходження фінансових ресурсів, приватних 
інвестицій у найдинамічніше області, здатні прискорити зростання на-
ціональної економіки та сприяти реструктуризації власної економіки;

– сприяння формуванню оптимальної структури господарського 
комплексу, здатної забезпечити найефективніший регіональний розви-
ток;

– сприяння розвитку регіонального ринку та споживчого сектора 
регіону;

– створення різних типів спеціальних економічних зон як засобу 
стимулювання господарської діяльності в регіоні; 

– контроль з боку держави за зміною суспільних потреб, за дотри-
манням загальноекономічних, соціальних пріоритетів, забезпеченням 
досягнень у сфері науково-технічного прогресу; 

– активізацію розвитку депресивних регіонів.
Соціальний напрямок регіональної політики передбачає встановлен-

ня державного і громадського контролю над місцевими органами влади 
за виконанням ними соціальних програм, ефективним використанням 
фінансових ресурсів, забезпечення необхідних умов життєдіяльності 
населення, формування самодостатньої соціальної бази областей, зосе-
редження виплат усіх видів соціальної допомоги у територіальних гро-
мадах за місцем проживання, а також реалізацію конституційних прав 
усіх громадян незалежно від місця їх проживання [7].

В Україні сьогодні діє програма соціально-економічного розвитку 
Карпатського регіону. Підготовлені програми соціально-економічного 
розвитку Полісся, Поділля, Причорноморського та Придніпровського 
регіонів, програма диференціації промислового виробництва, розвиток 
тваринництва, використання мінерально-сировинних ресурсів, оздо-
ровлення екологічної ситуації в певному регіоні, розвиток меліорації 
земель тощо.

Схвалені Кабінетом Міністрів України заходи регіональних програм 
автоматично стають складовими державної програми економічного і 
соціального розвитку України [7].
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16 лютого 2018 року на сесії Одеської міськради розглянуто і при-
йнято короткостроковий документ – Програму соціально-економічного 
та культурного розвитку м. Одеси на 2018 рік.

Наведені в Програмі пріоритетні напрямки діяльності, завдання та 
основні заходи відображають розвиток міста Одеси відповідно до акту-
алізованої Стратегії економічного та соціального розвитку до 2022 року. 

Мета Програми – забезпечення комфортних умов проживання та 
сприяння всебічному розвитку міста завдяки концентрації зусиль на 
вирішенні ключових проблем, реалізації перспективних проектів, що 
сприятиме економічному зростанню, посиленню інвестиційної актив-
ності, поліпшенню бізнес-клімату, підвищенню якості та доступності 
надання соціальних, медичних, житлово-комунальних та інших видів 
послуг, подальшому розвитку інфраструктури міста, удосконаленню та 
підвищенню ефективності безпеки життєдіяльності жителів. 

Згідно з Програмою пріоритетні напрямки розвитку міста на 2018 
рік об'єднані в 5 основних розділів: умови для соціально-економічно-
го розвитку міста у 2018 році; розвиток реального сектору економіки; 
соціальна сфера; гуманітарна сфера; розвиток інфраструктури міста, 
безпеку життєдіяльності людини. Всього Програмою запланована реа-
лізація: 133 завдань; 196 заходів; визначено досягнення: 202 очікуваних 
результатів; 207 індикаторів виконання [8].

В перелік діючих регіональних цільових та комплексних програм 
Одеської області входять наступні соціально-економічні програми: 

1) Програма соціально-економічного та культурного розвитку 
Одеської області на 2018 рік;

2) Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення 
на 2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області»;

3) Регіональна програма забезпечення житлом дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 
2016-2018 роки;

4) Програма розвитку конкурентоспроможності малого та серед-
нього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки;

5) Регіональна програма розвитку агропромислового комплексу 
Одеської області на 2014-2018 роки;

6) Програма розвитку туризму та курортів в Одеській області на 
2017-2020 роки;

7) Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним 
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підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територі-
альних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної 
ради та обласної державної адміністрації на 2017-2019 роки та інші [9].

Важливим аспектом економічного зростання України виступають 
Програми інноваційного та інвестиційного розвитку України та Одесь-
кої області.  Всебічно вивірена інвестиційно-інноваційна стратегія, що 
базується на принципах використання національного потенціалу у сфе-
рі науки, техніки та виробництва, а також враховує сучасні інтернаціо-
нальні тенденції розвитку світового співтовариства, особливості сучас-
ного етапу НТП, державні інтереси та вимоги національної безпеки, 
повинна стати основою швидкого інтенсивного зростання української 
економіки [5, с. 312].

Матеріальною основою інноваційних процесів є інвестиції. Акти-
візація інвестиційної діяльності, зростання обсягів інвестицій з усіх 
можливих джерел та їх ефективне використання в інноваційній діяль-
ності є передумовою сталого розвитку економіки України. В інвести-
ційній діяльності спостерігається недостатнє інвестування національ-
ного господарства, що не сприяє економічному зростанню, а це в свою 
чергу призводить до зниження інвестиційних можливостей держави і 
суб'єктів господарювання [7].

Програма інвестиційно-інноваційного розвитку передбачає концен-
трацію інвестиційних і науково-технічних ресурсів в Україні на осно-
вних цілях:

– загальній модернізації економіки;
– структурних змінах - зростанні частки високотехнологічних ви-

робництв;
– підвищенні частки робочих місць із високим рівнем оплати пра-

ці [5, с. 62].
Також до цілей реалізації стратегії України у сфері науки, техніки, 

інновацій можна віднести наступні:
1) швидке економічне зростання і вирішення найважливіших про-

блем і завдань соціально-економічного розвитку держави на основі на-
уково-технічних й інноваційних механізмів;

2) активізація участі України в процесі розвитку сучасного етапу 
НТП й використання його досягнень на практиці;

3) забезпечення національної безпеки України (науково-технічної, 
енергетичної, військової тощо);

4) трансформація структури національного господарства, зокрема, 
за рахунок підвищення ролі високотехнологічних і наукомістких галузей;
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5) відновлення й реструктуризація існуючих галузей і виробництв 
і створення нових на основі сучасних досягнень науки й техніки;

6) збільшення частки високотехнологічних і наукомістких галузей 
і галузей, що виготовляють готову продукцію в структурі українського 
експорту;

7) підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної науки 
й технологій, вихід України на світовий ринок інтелектуальних продук-
тів, наукомістких товарів і послуг;

8) ефективний якісний і кількісний ріст національного науково-
технічного потенціалу відповідно до вимог національної економіки й 
динаміки розвитку світового господарства;

9) підвищення ефективності й глибини залучення України в про-
цес інтернаціоналізації світового господарства (у сфері науки, техноло-
гій і наукомісткого виробництва);

10) збільшення ролі регіонів України у виконанні загальнонаціо-
нальних завдань економічного й науково-технічного розвитку відповід-
но до їх потреб, потенціалу;

11) поліпшення якості життя населення України, ліквідація без-
робіття працездатного населення, збереження національних кадрів та 
припинення «витоку мізків» тощо.

Необхідна наступна наявність конкретних критеріїв за якими про-
екти зможуть потрапити до списку претендентів на підтримку:

– висока технологічність;
– створення нових робочих місць і розвиток саме вітчизняного 

виробництва;
– високий рівень готовності об'єктів інвестування;
– достатня частина приватного капіталу;
– імпортозаміщення;
– зменшення забруднення довкілля [5, с. 83].
Інвестиційно-інноваційну стратегію слід розуміти як довгострокову 

та розраховану на перспективу програму з формування інноваційних 
переваг, які являють собою відображення позитивних якісних змін в ре-
зультаті будь-яких інвестиційних процесів.

Пріоритетним завданням інвестиційно-інноваційної стратегії Украї-
ни є підвищення конкурентоспроможності національної економіки і до-
сягнення пріоритетів розвитку науки і техніки. Слід зазначити, що ре-
алізація інвестиційно-інноваційної стратегії призведе не тільки до змін 
у динаміці інвестиційних та інноваційних процесів, а й до змін їхніх 
принципів, методів, механізмів реалізації, критеріїв прийняття управ-
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лінських рішень. Сукупність змін, які з'являться у результаті реалізації 
інвестиційно-інноваційної стратегії, створять нову якісну визначеність, 
для якої буде характерною розробка та впровадження нових засобів, ме-
тодів та механізмів з якісно новими властивостями [7]. 

Для технологічного прориву України за цими стратегічно важливи-
ми напрямками в нашій країні є такі передумови, як матеріальні, інте-
лектуальні та виробничі ресурси, проте існує брак фінансових коштів 
підтримки цих проектів. 

На сьогодні ж основним джерелом фінансування інновацій у промис-
ловості України залишаються власні кошти підприємств. Їх питома вага 
дорівнює майже 70 % у загальному обсязі фінансування. Переважання 
власних коштів підприємств серед джерел фінансування інновацій спо-
стерігається з причини недостатності та ускладненого залучення інших 
ресурсів (у силу несприятливого інвестиційного клімату, відсутності 
венчурного капіталу та ін.). Крім того, в Україні фінансування іннова-
ційної діяльності підприємств характеризується і низьким використан-
ням кредитних важелів його розширення. В той час, як інноваційні про-
екти є, як правило, довгостроковими та вимагають значних капітало-
вкладень на свою реалізацію, кредитні ресурси здебільшого надаються 
на короткий термін та під високі відсотки. Це зумовлює низьку частку 
кредитів у загальному обсязі фінансування проведення інноваційних 
робіт, яка не перевищує 12,5 % [5, с. 113].

Недостатність джерел фінансування за низького рівня платоспро-
можного попиту на інновації зумовлює і щорічне скорочення кількості 
наукових розробок. Кризові симптоми характерні і для кадрової скла-
дової інноваційного потенціалу України, що виявляється передусім у 
відтокові спеціалістів з науково-технічної сфери.

Зазначена тенденція знижує й ефективність зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні, призводить до посилення імпортозалежності на-
шої держави від наукоємних товарів і науково-технічних послуг, лока-
лізації в країні трудо- та ресурсомістких, а також екологонебезпечних 
виробництв...

Необхідним механізмом, що забезпечує інноваційні процеси інвес-
тиційними ресурсами, є державна підтримка венчурного фінансування. 
Зарубіжний досвід господарювання показує, що в країнах з розвинени-
ми ринковими відносинами венчурне підприємництво відіграє активну 
роль у задоволенні потреб основної маси населення в новій продукції, 
підвищенні науково-технічного рівня виробництва, створює конкурент-
не середовище в сфері науки і наукового обслуговування [7].
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В Україні на даний момент діє програмна стратегія розвитку України 
у період до 2020 року (проект цієї Стратегії розроблено на виконан-
ня доручення Кабіне¬ту Міністрів України Міністерством економіки 
України).

В Одеській області зараз діє така програма інвестиційного-іннова-
ційного розвитку: Програма залучення зовнішніх ресурсів та розвитку 
міжнародної діяльності Одеської області на 2018-2020 роки [10].

Крім цього 4–5 жовтня 2018 року в Одесі відбувся III Міжнародний 
інвестиційний бізнес-форум Odessa 5T Investment Promotion Forum, у 
якому взяли участь 780 гостей з 20 країн світу. Цього року серед гостей 
були представники Німеччини, США, Індонезії, Ізраїлю, Італії, Литви, 
Бельгії, Грузії, Туреччини, Франції та інших країн ЄС. Головна тема 
форуму: «Одеса. Україна. Світ – інновації і бачення майбутнього». На 
цьому бізнес-форумі підприємці та представники муніципалітету озна-
йомили гостей і учасників форуму з продукцією, послугами та проекта-
ми, які зроблено в Одесі [8].

Особливий аспект в світі вирішення соціально-економічних проблем 
мають Програми освіти України та Одеської області. 

Міністерство освіти і науки України затверджує типові освітні про-
грами, які спрямовані на реалізацію мети та завдань освітньої галузі. 
Заклади загальної середньої освіти можуть використовувати типові або 
інші освітні програми. Освітні програми, що розробляються на осно-
ві типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження 
центральним органом забезпечення якості освіти. На основі освітньої 
програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, який 
конкретизує організацію освітнього процесу [11].

Ефективні державні програми освіти дуже важливі в Україні на су-
часному етапі, бо саме ці програми сприяють навчанню дітей та молоді, 
які в подальшому будуть відігравати важливу роль в економіці та роз-
витку держави, будуть складати трудовий потенціал України, запрова-
джувати новітні технології та розробки тощо. Саме молодь є майбутнім 
сподіванням країни, тому кожна держава приділяє велику увагу саме 
освіті та освітнім програмам.

Першого вересня 2018 року стартувала програма «Нова українська 
школа». Близько 22 тисяч учителів, що брали перший клас з 1 вересня 
2018 року, а також близько 19 тисяч учителів іноземної мови пройшли 
підвищення кваліфікації; майже мільярд гривень виділено на закупів-
лю сучасних парт, меблів, дидактичних матеріалів та комп’ютерного 
обладнання для НУШ. Створено та затверджено новий Держстандарт 
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початкової освіти, що вперше передбачає не «фарширування» дітей не-
потрібною інформацією, а розвиток компетентностей, що включає на-
дання знань, навичок, умінь, а також цінностей дитині, на основі яких 
вона формуватиме своє становлення як особистість і громадянин.

Крім цього найближчим часом має бути завершена робота над під-
готовкою законопроекту «Про професійну освіту», а також затверджено 
великий інфраструктурний програмний проект з ЄС для модернізації 
наших закладів профосвіти [11].

В Україні зараз діє Державна цільова соціальна програма «Молодь 
України» на 2016-2020 роки. Метою Програми є створення сприятли-
вих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування 
її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості [12].

У перелік діючих регіональних цільових та комплексних програм 
Одеської області ввійшли наступні програми освіти:

1) Комплексна програма «Освіта Одещини» на 2015-2018 роки;
2) Обласна цільова соціальна програма «Молодь Одещини» на 

2018-2020 роки;
3) Обласна цільова комплексна програма національно – патріотич-

ного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки [9].
Не менш важливого значення набувають Програми охорони здоров’я 

України та Одеської області.
Програми охорони здоров’я є одними з найважливіших сфер діяль-

ності держави, бо здорова нація є запорукою свого продовження, роз-
витку, переходу на новий рівень життя та впливає на існування та ді-
яльність держави в цілому.

Кабінет Міністрів затвердив проект Державного бюджету та передав 
його на розгляд у Парламент. Особливістю бюджету 2018 року Мініс-
терства охорони здоров’я є те, що значне зростання видатків буде здій-
снюватися у тих сферах, де проходять реформи.

Видатки Державного бюджету на охорону здоров’я у 2018 р. загаль-
но складуть 86 млрд грн, що складає 9,1 % від державного бюджету та 
2,6 % від ВВП, ці показники відображають стабільний ріст порівняно з 
2017 роком згідно із загальним темпом економічного зростання в країні. 
Водночас бюджет-2018 буде орієнтований на проведення реформ [13].

Лікарі первинної медичної допомоги у 2018 році переходять на но-
вий принцип оплати – за кожного реального пацієнта держава компен-
суватиме справедливий тариф. Щоб забезпечити ці тарифи, видатки 
Державного бюджету на «первинку» зростуть на 36,9 % та становити-
муть 13,28 млрд.
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Урядова програма «Доступні ліки» буде розширена: вона покривати-
ме більшу кількість ліків за ширшим переліком медичних станів. Вона 
довела свою ефективність у 2017 році, тому її бюджет зріс на 42,9 % і в 
2018 році становитиме 1 млрд грн.

Уперше в історії держава почне розвивати послуги з трансплантації 
у себе в країні. У майбутньому це дозволить людям із такими страш-
ними захворюваннями як первинна легенева гіпертензія чи хронічна 
ниркова недостатність не шукати кошти на лікування за кордоном, а 
отримувати їх в Україні. Для старту цього надважливого напрямку Уряд 
виділив 112 млн грн.

Буде завершено формування базового рівня реперфузійної мережі. 
Людина, у якої стався інсульт чи інфаркт, повинна протягом двох годин 
бути доставлена до лікарні, в якій є сучасне агіографічне обладнання. 
150 млн грн у бюджеті 2018 дозволять досягти цього стандарту в усіх 
регіонах. Розвинена мережа дозволить суттєво зменшити смертність 
від інсультів та інфарктів.

Додатковий 1 млрд грн буде спрямовано на розвиток сільської меди-
цини.

Фінансування вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги 
зросте на 10,8% та становитиме 53,9 млрд грн. Ліків та вакцин держава 
закупить через міжнародні організації на 5,95 млрд грн. Програма лі-
кування громадян за кордоном буде профінансована на 389,9 млн грн. 
[13].

Головні задачі урядової програми охорони здоров’я на 2018 рік:
1) Комунальному закладу первинної допомоги:
– реорганізуватися у некомерційне комунальне підприємство;
– забезпечити комп’ютеризацію, обрати МІС та підключитися до 

електронної системи охорони здоров’я, отримати електронні цифрові 
підписи для закладу та лікарів;

– привести матеріально-технічне забезпечення закладу у відпо-
відність до Табелю технічного оснащення;

– почати активне інформування та підписання з пацієнтами Де-
кларацій про вибір лікаря первинної допомоги;

– укласти договір з Національною службою здоров’я України.
2) Місцевій владі:
– ухвалити рішення, необхідні для адміністративної та господар-

ської автономії закладів охорони здоров’я. Статути новостворенний ко-
мунальних некомерційних підприємств мають дозволяти цим закладам 
самостійно вирішувати питання штатного розпису та розмірів заробіт-
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них плат. Це дозволить підвищити заробітну плату медикам на первин-
ній ланці після входження в реформу;

– комп’ютеризувати та обладнати медичні заклади, які є майном 
громади;

– на рівні місцевого бюджету запускати місцеві програми з охо-
рони здоров’я для населення. Адже реформа створює в регіонах про-
шарок підприємств, яким можна дати конкретне замовлення, і його ви-
конають [14].

У перелік діючих регіональних цільових та комплексних програм 
Одеської області ввійшли наступні програми охорони здоров’я:

1) Обласна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/
СНІДу на 2016-2018 роки;

2) Обласна цільова програма «Доступна медицина на 2018-2020 
роки»;

3) Обласна цільова програма «Здоров’я» на 2014-2018 роки [9].
Таким чином,  в ході проведеного аналізу можна зробити висновок, 

що державні та регіональні програми відіграють велику роль у поліп-
шенні добробуту та розвитку суспільства України та держави в цілому, 
що і є їх визначною стратегічною метою.

Висновки та пропозиції. Вирішення задач, сформованих в осно-
вних напрямках державних та регіональних програм дасть можливість 
зрозуміти сутність механізму управління та регулювання процесами 
суспільної діяльності в країні, а також зрозуміти, яким чином вони 
сприяють розвитку країни та її регіонів. 

Список використаної літератури

1. Шкуренко О. В. Фінансові аспекти вдосконалення реалізації 
регіональних програм / О. В. Шкуренко // Матеріали VI Міжнародної 
наукової конференції «Наука в інформаційному просторі». – [Електро-
ний ресурс]. – Режим доступу :   http://www.confcontact.com/20100916/
ek_shkurenko.htm (дата 11.09.2018). – Назва з екрану.

2. Про державні цільові програми: Закон України від 18.03.2004 №  1621-
IV/ Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України 
(ВВР).  – 2004. – № 25. – С. 352.

3. Державні регіональні прогнози та програми. Бібліотека економіста 
2018. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу :   http://library.if.ua/
book/72/5289.html (дата 11.09.2018).  – Назва з екрану.

4. Арапова В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. 
Навч. посібник / В. Арапова. – Вінниця : ПП «Вид-во «Тезис». – 2015.  – 
160 с.

5. Носова О. В. Національна економіка. Навч. посіб / за заг. ред. 



127

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17.  Вип. 3 (40) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 3 (40)    ISSN 2413-9998

Носової  О.  В. – Київ : Центр учбової літератури. – 2013. – 512 с.
6. Розробка програм економічного і соціального розвитку України. – 

[Електроний ресурс]. – Режим доступу :   https://buklib.net/books/24623/ 
(дата 11.09.2018).  – Назва з екрану. 

7. Умінців Ю. М. Механізм економічної політики / Ю. М. Уманців.  – 
[Електроний ресурс]. – Режим доступу :   https://pidruchniki.
com/1584072033496/ekonomika/mehanizm_ekonomichnoyi_politiki (дата 
11.09.2018). – Назва з екрану.

8. Офіційний сайт міста Одеси. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу  :   
http://omr.gov.ua/ua/news/103908/ (дата 11.09.2018). – Назва з екрану.

9. Перелік діючих регіональних цільових та комплексних програм 
Одеської області (станом на 01.10.2018). – [Електроний ресурс]. – Ре-
жим доступу :   http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/Perelik_-
program_01-10-18.pdf (дата 01.10.2018). – Назва з екрану.

10. Проект «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 
роки». – [Електроний ресурс]. – Режим доступу :   http://kno.rada.gov.ua/
uploads/documents/36382.pdf (дата 11.09.2018). – Назва з екрану.

11. Сайт Міністерства освіти України. – [Електроний ресурс]. – Режим до-
ступу :   https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-
programi (дата 11.09.2018). – Назва з екрану.

12. Інтернет джерело «Законодавство України». – [Електроний ресурс]. – 
Режим доступу :   http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-%D0%BF 
(дата 11.09.2018). – Назва з екрану.

13. Урядовий портал – єдиний веб-портал органів виконавчої влади. – 
[Електроний ресурс]. – Режим доступу :   https://www.kmu.gov.ua/ua/
news/250279310 (дата 11.09.2018). – Назва з екрану.

14. Медичні реформи та програми: плани на 2018 рік. – [Електроний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://www.medcv.gov.ua/archives/11066 (дата 
11.09.2018). – Назва з екрану.

Стаття надійшла 10.10.2018 р.
Н. Н. Столбуненко,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента и инноваций,
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,
Французский бульвар, 24/26, 65044, г. Одесса, Украина
e-mail: talya18@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В УКРАИНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В статье исследуются некоторые аспекты реализации государственных 
и региональных программ в Украине, которые представляют собой наиболее 
важные и весомые инструменты современного государства, благодаря которым 
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обеспечивается стабильное развитие, улучшаются условия, формируется 
конкурентоспособность и выход на новый уровень. 

Ключевые слова: государственная целевая программа, региональная 
программа, стабильное развитие, конкурентоспособность страны, инновационно-
инвестиционное развитие, программа по образованию.
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SOME ASPECTS OF THE REALIZATION OF THE STATE 
AND REGIONAL PROGRAMS IN UKRAINE AT THE 
PRESENT STAGE

The article examines some aspects of the implementation of state and regional 
programs in Ukraine, which are the most important and powerful tools of the modern 
state, thanks to which stable development is ensured, conditions are improved, competi-
tiveness is formed and a new level is reached.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ВПЛИВ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ТА ПРИОРИТЕТИ 
РОЗВИТКУ

Стаття присвячена вирішенню теоретичних та методологічних проблем 
і практичних питань щодо удосконалювання управління системою економічної 
безпеки держави. Обґрунтовано склад системи фундаментальних факторів, що 
впливають на рівень стану економічної безпеки, а також необхідність доповнення 
сукупності індикаторів рівня економічної безпеки для забезпечення системної ха-
рактеристики стану економічної безпеки. 

Ключові слова: економічна безпека, інваріанти та варіації, гармонізація 
систем, золотий перетин, фрактальність, індикатори, погрози, антикризова політи-
ка, модель економічного росту, реальний сектор економіки.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Утримання конкурен-
тоспроможності економіки країни та створення умов рівноцінної взаємо-
дії в системі глобальної конкуренції вимагає розробки стратегії еконо-
мічного росту та  її дотримання. Міжнародний Економічний форум 2017 
року визначив 83 місце України щодо конкурентоздатності економіки се-
ред 140 країн світу, у т.ч. – по макроекономічній стабільності України за-
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ймає 131 місце,  що свідчить як про поглиблення економічної нерівності 
держав, так і про зменшення шансів на перехід країни на умови нового 
технологічного укладу [1]. Нестабільність економічного розвитку країн 
з трансформаційною економікою зумовлена не тільки низкою чинників 
внутрішнього походження, але й впливом зовнішніх факторів, що по-
глиблюються внаслідок розвитку інтеграційних тенденцій, особливо за 
умов розповсюдження явищ світової кризи. За таких обставин особливої 
актуальності набуває проблема забезпечення умов економічної безпеки 
держави, як основи динамічного економічного росту. 

Поняття економічної безпеки має альтернативним поняття економіч-
них погроз, до яких безпосередньо відноситься економічна злочинність, 
що виникає в умовах можливості конкурувати з легальною економікою 
при виробництві найбільш дохідних товарів і послуг та відображає не-
доліки  стану легальної економіки.

По оцінках експертів частка незаконної економічної діяльності на 
Заході складає від 5-6 відсотків у Канаді, Франції і Норвегії, до 8-17 від-
сотків у Швеції і США, в Україні, за різними методами оцінки,  рівень 
складає від 35 до 55 відсотків [2].

Приклад західних держав та вітчизняний досвід боротьби з еконо-
мічною злочинністю свідчить, що  лише кримінально-правові заходи є 
в сучасних умовах недостатніми. Як свідчить фах останніх років роз-
витку України – порушення принципів економічної безпеки є головним 
чинником масштабної нестабільності по всіх сферах життя спільноти, 
макроекономічних колізій і ризиків та соціальних проблем. В період 
початку формування ринкових відносин мали місце лише  обмежені зу-
силля держави забезпечити умови економічної безпеки, обґрунтувати 
фундаментальні фактори, що впливають на її рівень та розробити стра-
тегію економічної безпеки країни. 

Таким чином, актуальною науковою проблемою, що має глобаль-
не макроекономічне значення для держави є розробка довгострокової 
стратегії економічної безпеки як складової національної безпеки та 
бази економічного росту на підставі теоретичного дослідження вну-
трішніх та зовнішніх фундаментальних факторів, що впливають на рі-
вень економічної безпеки, можливості конкурентоспроможності та ди-
намічного зростання національної економіки, підвищення якості життя 
населення. Більшість публікацій останнього десятиріччя, що присвя-
чено тематиці економічної безпеки характеризує проблему взагалі та 
не містить її структурного аналізу як відкритої, складної, нелінійної, 
емерджентної системи. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значне місце дослі-
дженню проблеми надається в монографіях, статях та методичних роз-
робках С. І. Пирожкова, А. І. Сухорукова, С. Л. Воробйова,  Т.  П.  Кру-
пельницької, де вперше наведено системні дослідження проблеми.  
В наукових працях О. І. Барановського, В. Т. Білоуса, А. І. Бурені-
на, П.  Г.  Казначєєва, Ю. Г. Лисенко, Я. М. Міркина, В. І. Мунтіяна, 
Г.  І.  Пастернак-Тарнаушенко, В. М. Попович,  А. Д. Радигіна, А. І. Су-
бетто, Е. В. Семенкової, В. К. Сенчагова, С. К. Харічкова, О. М. Яков-
лева та інших науковців розглядуються окремі аспекти цього явища у 
країнах трансформаційної економіки. У наукових трудах В. І.  Вернад-
ського, В. І. Вейніка, М.  М.  Воробйова, М. О. Бердяєва, О. Я. Боднара, 
І .А. Ільїна, В. І.  Коробко А. С. Лосєва, П. Я. Сергієнко, П. А. Сорокіна, 
Е. М. Сороко, А. П. Стахова та інших науковців наведено фундамен-
тальні гносеологічні та філософські аспекти «Гармонічного Світоісну-
вання», що мають міждисциплінарний характер  і є системними щодо 
дослідження проблеми економічної безпеки.

Важливим є пошук теоретичних узагальнень в області формуван-
ня стратегії забезпечення економічної безпеки, яки би, на підставі ви-
користання категоріального  апарату, були би звернені до результатів, 
що накопичено науковими школами в цій  області. Наукова спільнота 
у своїй більшості не приймає до уваги негативні тенденції розвитку в 
області забезпечення економічної безпеки в країнах трансформаційної 
економіки. 

Відкритим є питання щодо обґрунтування та аналізу системи фун-
даментальних факторів, що впливають на можливі сценарії розвитку 
стану економічної безпеки та обумовлених з цим економічним та по-
літичним вибором суспільства, розробкою моделі державної економі-
ки, моделі економічного росту, гармонізацію традиційних цінностей 
населення, довгі економічні цикли і др. Не надано відповіді і на пи-
тання щодо довгострокової стратегії, макроекономічної політики, ан-
тикризової політики, їх пріоритетів та механізму реалізації, що мають 
забезпечувати підвищення рівня економічної безпеки, зниження макро-
економічних ризиків державі і як результат – економічне зростання, 
соціальну стабільність та реальну незалежність країни. Проблемною 
залишається і системне висвітлення ролі держави у вирішенні задач за-
безпечення економічної безпеки. 

Теоретичні проблеми, необхідність зміни парадигми підходу ставлен-
ня до проблеми та практичних аспектів її системного вивчення та вирі-
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шення є над актуальними і визначили мету, основні задачі та напрямки  
проведення наукового дослідження, а також структуру даної статті.

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення фундамен-
тальних факторів та обумовлених ними причинно-наслідкових зв’язків, 
що впливають на стан економічної безпеки у країні, обґрунтування сис-
теми критеріїв, індикаторів та моделі економічної безпеки, в контексті 
стратегії національної безпеки держави як системи, що діє на принци-
пах самоорганізації. 

Для досягнення мети було поставлено наступні завдання:
1) розвинути теоретичні погляди на суть явища економічної без-

пеки як складової системи;
2) розвинути теоретичні погляди на суть явища економічної без-

пеки та форми її проявлення у взаємозв’язку з рухом вартості; 
3) обґрунтувати структуру та складові економічної безпеки;
4) дослідити роль держави, що склалася при забезпеченні еконо-

мічної безпеки і обґрунтувати необхідні методи регулювання з метою 
більш активного впливу на формування умов безпечного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічна безпека – це 
здатність і можливість для економіки країни розвиватися в умовах кон-
фліктів, невизначеності, ризиків стосовно умов існуючої дійсності. С 
точки зору класифікації на зовнішні та внутрішні фактори – необхідний 
рівень економічної безпеки України можуть забезпечити тільки внутріш-
ні системні фактори, що формують її цілісність і адаптивність до змін. 

Задачі створення умов внутрішньої та зовнішньої безпеки країни 
базуються на її національних інтересах. При цьому, до головних наці-
ональних інтересів відносять «зовнішньополітичні інтереси держави, 
зв'язані з забезпеченням його безпеки і цілісності як визначеної соці-
ально-економічної, політичної, національно-історичної і культурної 
спільності, із захистом економічної і політичної незалежності держави, 
т.ч. головними є поняття цілісності, незалежності і безпеки. Задача за-
безпечення необхідного рівня економічної безпеки є багаторівневою. 
Можна виділити щонайменш три рівні – індивіда, держави і світової 
економічної системи. Відповідно до умов конкретної країни вона має 
рівні підприємства (фірми), галузі, регіону країни і таке інше. Поняття 
погрози економічної безпеки також мають бути структуровані відповід-
ним чином, на:

– погрози економічної безпеки громадян; 
– погрози безпеки підсистеми ринку; 
– погрози безпеки підсистеми держави. 
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Таким чином, економічна безпека країни має три складові, що і є 
суб'єктами системи економічної безпеки. Визначення характеру по-
гроз, що зв'язуються з проблемою економічної безпеки, є ключовим мо-
ментом для визначення самого поняття економічної безпеки. Погрози 
можуть мати різні джерела походження, наприклад, взаємовідносини 
країн у сфері міжнародних економічних відносин, стихійний вплив 
світового господарства; внутрішні кризи та диспропорції. Національна 
економічна безпека перебуває під загрозою тоді, коли зміна зовнішніх 
економічних параметрів може зруйнувати економічну систему. На су-
часному етапі розвитку, ключову проблему національної економічної 
безпеки України складає збереження господарського комплексу як єди-
ного цілого в умовах переходу до відкритої моделі економіки. Автори 
дотримуються точки зору, що найбільший пріоритет має забезпечення 
цілісності національної господарської системи, починаючи з мікрорів-
ня, і фундаментальні фактори, що впливають на здатність протистояти 
зовнішнім негативним впливам, є наступними:

– природно-кліматичні;
– рівень екологічності виробництва;
– забезпеченість власними енергетичними ресурсами;
– забезпеченість продуктами харчування та продовольчою сиро-

виною власного виробництва;
– рівень розвитку виробництва та технологій;
– наявність розвинутої транспортної інфраструктури;
– рівень розвиненості фондового ринку;
– рівень епідеміологічного стану;
– рівень доходів населення, золотовалютні резерви й інші  пара-

метри рівня якості життя та багатства; 
– частка країни у обсязі світової торгівлі;
– рівень спеціалізації  та концентрації торгівлі.
Винятковий стан України у світі по групі факторів природного ха-

рактеру та географічного положення існує на фоні відставання у  рівні 
технологій та обладнання, у рівні якості життя. А саме ці фактори нада-
ють можливість гнучкості та адаптивності до змін у зовнішніх умовах. 
На низькому рівні є як обсяг торгового обігу, так і диверсифікованість 
зовнішньої торгівлі. Вітчизняний експорт має сировинну спрямова-
ність, а зовнішньоторговельний оборот залежить від країн ближнього 
зарубіжжя. 

Стосовно проблеми забезпечення національної безпеки, слід під-
креслити наявність такого явища як «дилема безпеки». Дилему безпеки 
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можна представити як протиріччя між коротко- і довгостроковими ці-
лями забезпечення безпеки, а також між окремими задачами по її забез-
печенню.

Дилема безпеки в Україні є в мінімізації протиріччя між двома за-
дачами:

1) інтегруванням у світове господарство;
2) створенням свого власного внутрішньо цілісного господарчого 

комплексу, який засновано на ринкових принципах. 
Іншими словами – це протиріччя між зовнішньою і внутрішньою 

інтеграцією, між зовнішньою і внутрішньою лібералізацією, що є ор-
ганічно присутнім саме для країни, що переживає перехідний період. 

Економічна безпека як властивість економічних процесів забезпе-
чується двома механізмами: самоорганізації і управління. Механізм 
управління економічною безпекою являє собою цілеспрямований вплив 
держави і суспільства на розвиток економіки в інтересах підтримки та-
кої її властивості, як безпека. Але він має суб’єктивний характер. Меха-
нізм самоорганізації діє завжди і є об’єктивним, іманентно присутнім, 
але найбільш явним він стає коли в суспільстві існує єдина або близька 
система цінностей, цілей і інтересів. 

Сучасна політика створення умов економічної безпеки має  забез-
печити баланс або гармонізацію інтересів економічних груп і сил між 
собою, інститутами влади.

Слід відзначити, що у сучасний час дослідження проблем економіч-
ної безпеки здійснюється як з порушенням принципу системності, так і 
практично з ігноруванням  принципів наукової доктрини загальної чис-
лової «Гармонії Світоіснування» або «природоподібності». Ігноруван-
ня принципів математики при дослідженні проблем та задач на макро-
економічному рівні має наслідком неврахування загальних математич-
них констант і «самоплануванням» макроекономічних диспропорцій та 
погроз  стану економічної безпеки на вищому рівні управління. З не-
обхідності дотримання принципу Гармонії логічно слідкує і наступне: 
пріоритетність відповідності стратегії економічної безпеки принципам 
концепції ноосферизму, автором якої є академік В. І. Вернадський [3]. З 
даною концепцією перехрещується і концепція енерговартості, автором 
якої є професор О. І. Субетто, що передбачає необхідність врахування 
енергетичної складової як якості, що має будь-який товар чи послуга, 
разом з вартістю та користувальною вартістю [4].

Іншими словами, економічні відносини повинні бути піднятими па 
якісно інший рівень як важливий елемент політики в сфері забезпечен-
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ня економічної безпеки та підґрунтя впровадження стратегії економіч-
ного росту за умови дотримання принципів «природоподібності». Та-
ким чином, економічна безпека це здатність економіки забезпечувати 
ефективне задоволення суспільних потреб на національному і міжна-
родному рівнях; вона являє собою сукупність внутрішніх і зовнішніх 
умов, що є сприятливими для динамічного зростання національної 
економіки, її здатності задовольняти потреби суспільства, держави, 
індивіда, забезпечувати конкурентоздатність на зовнішніх і внутріш-
ніх ринках як необхідна складова гармонічного існування  загальної 
економічної системи. 

Економічна безпека має забезпечувати структурно-функціональну 
відповідність та направлений розвиток держави як системи що самоор-
ганізуються відповідно теорії гармонізації систем [5]. Такою системою 
є система з найбільшою свободою усіх її складових і при розробці еко-
номічної політики та стратегії економічного розвитку взагалі та стра-
тегії забезпечення економічної безпеки держави як складової складної 
системи слід диференціювати: що має бути незмінним але може корек-
туватись (інваріанти), а що слід змінювати (варіації) [4; 5; 6].  Із цього 
логічно слідкує необхідність зміни парадигми ставлення до питань те-
оретичного обґрунтування та практичного впровадження заходів щодо 
забезпечення  стану економічної безпеки як інваріанти існування дер-
жави як гармонічної системи. 

Закономірності формування і розвитку умов економічної безпеки 
можуть бути розкриті через систему фундаментальних факторів та по-
гроз економічної безпеки та через їх сполучення. Економічна безпека є 
комплексним явищем та має складну  структуру та різноманітні прояви 
на етапі свого формування, відтворення та вдосконалення. Ви¬вчення 
і дослідження цього явища та процесів, що мають місце при її фор-
муванні визначають необхідність розробки принципів формування ста-
тистично достовірних систем показників, що ха-рактеризують складні 
економічні явища. 

Створення умов економічної безпеки має різні наслідки щодо масш-
табу об’єктів. З точки зору обсягів і темпів росту реального та фіктив-
ного секторів економіки, а також рівня погроз економічної безпеки слід 
підкреслити  складність погроз з боку порушень умов прозорості сто-
сунків при здійсненні операцій на фондовому ринку, особливо на ринку 
цінних паперів та їх похідних. 

Система індикаторів економічної безпеки має бути доповнена на 
підставі внесення наступних індикаторів таких як:
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1) рівень екологічної безпеки;
2) рівень продовольчої безпеки;
3) рівень співвідношення обсягу приватної власності до обсягу 

державної власності у загальному обсязі власності у державі;
4) рівень доданої вартості у ВВП;
5) енергетична рентабельність виробництва у державі;
6) вік та рівень зносу основних засобів у державі;
7) рівень бюджетної безпеки (у розрізі двох складових: рівень 

ефективності збору податків податковими органами та рівень ефектив-
ності збору надходжень з боку органів митного контролю);

8) рівень гармонізації інтересів громадян (у розрізі двох складових: 
рівень співвідношення реальних надходжень різних соціальних груп у 
суспільстві та рівень концентрації власності у різних соціальних груп);

9) рівень епідеміологічної безпеки (у розрізі двох складових: рі-
вень захворювання на СНІД та ВІЛ, рівень захворювання на туберку-
льоз – обидві складові є обумовленими специфікою стану даних за-
хворювань на Україні та негативно впливають на рівень демографічної 
безпеки, рівень забезпечення трудовими ресурсами, та рівень витрат 
бюджету на охорону здоров’я населення). Погіршення вищеозначеної 
ситуації створює погрозу виникнення кризи нового типу, що можлива 
в разі негативних змін стану продовольчої безпеки з яким корелюють 
показники розповсюдження ВІЛ/СНІД, туберкульозу та соціальної без-
пеки.

Автори прийшли до висновку, що з точки зору теорії самоорганізації 
складних систем до якої віднесено систему економічної безпеки держа-
ви, задачі, які мають бути вирішено для забезпечення стану економічної 
безпеки як інваріанти прогресу системи можна згрупувати на дві групи:

– довгострокові, що потребують змін у свідомості населення та 
вимагають розробки та впровадження відповідних програм на держав-
ному рівні;

– термінові, що можуть здійснюватись на підставі постійного 
моніторингу стану економічної безпеки у державі, корегуванні управ-
лінських рішень (у разі необхідності) під час впровадження державних 
програм та проектів та змін законодавчого оточення. 

Для здійснення контролю виконання програми  необхідно розробити 
показники і систему оцінки прогресу в досягненні мети. Для забезпе-
чення вимірності мети слід встановити показники, що визначають рух 
до мети і вказати спосіб і засоби вимірювання цих показників. Індика-
тори, що існують та пропонуються, повинні відповідати певним крите-
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ріям. Автори пропанують використовувати критерії якості, кількості і 
часу. Відбір показників проводиться в чотири етапи:

– призначення індикаторів;
– якісне вимірювання індикаторів:
– обґрунтування порогового значення індикатора;
– кількісне вимірювання індикаторів.
При розробці програми підвищення рівня економічної безпеки дер-

жави необхідно контролювати три складових:
– відповідність індикаторів, що запропоновано щодо конкретної 

мети;
– однозначне тлумачення всіма  учасниками програми суттєвості 

цих індикаторів;
– прогрес в досягненні мети (або навпаки). 
Процес відбору показників повинен свідчити про те, що розуміється 

під метою і її реальністю, конкретністю і вимірністю. Розглянемо та-
блицю 1. 

Після того, як були обґрунтовані показники, необхідно визначити 
джерела інформації і засоби збору даних для моніторингу, що дасть 
можливість встановити вимірність цих показників при дотриманні умо-
ви ефективності витрат на вимірювання.

Також, стан економіки вимагає розробки та обґрунтування моделі 
економічного росту на підставі врахування фактору економічної безпе-
ки. Фактор економічної безпеки у моделі має розглядатися на рівні двох 
складових:

По-перше, зовнішні складові, що формуються в умовах відкритої 
економіки, як наслідок впливу розвинутих країн ринкової економіки та 
інших країн, що можуть здійснювати процедури трансферу кризи по 
відношенню до України. Стан розвитку світової економіки та економі-
ки України надали можливість зробити футуристичний прогноз щодо 
переліку країн, чий фактор може негативно впливати на рівень еконо-
мічної безпеки України та перспективи економічного росту.  З точки 
зору авторів при обґрунтуванні факторів трансферу кризи слід брати до 
уваги фактор ЕС, Китаю та США. 
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Таблиця 1
Вибір індикаторів рівня економічної безпеки держави

Джерело: розроблено авторами.

Після того, як були обґрунтовані показники, необхідно визначити 
джерела інформації і засоби збору даних для моніторингу, що дасть 
можливість встановити вимірність цих показників при дотриманні умо-
ви ефективності витрат на вимірювання.

Також, стан економіки вимагає розробки та обґрунтування моделі 
економічного росту на підставі врахування фактору економічної безпе-
ки. Фактор економічної безпеки у моделі має розглядатися на рівні двох 
складових:

 

 

 
Мета Підвищити рівень стану економічної безпеки держави 

Обговорення Хто братиме участь у розробці? Які можуть бути передбачені заходи? 
Якого роду індикатори необхідні? Які можна припустити 
взаємостосунки між партнерами, що мають надавати дані для єдиної 
інформаційної системи? 

 
 
Показники 

А. Індикатори, що існують: 
 індикатори інвестиційної та інноваційної безпеки; 
 індикатори фінансової безпеки; 
 індикатори енергетичної безпеки; 
 індикатори зовнішньоторговельної безпеки; 
 індикатори соціальної безпеки; 
 індикатори демографічної безпеки. 

Б. Індикатори що запропоновано до впровадження: 
 рівень екологічної безпеки; 
 рівень продовольчої безпеки; 
 рівень співвідношення обсягу приватної власності до обсягу 

державної власності у загальному обсязі власності у державі;  
 енергетична рентабельність виробництва у державі; 
 вік та рівень зносу основних засобів у державі; 
 рівень бюджетної безпеки (у розрізі двох складових: рівень 

ефективності збору податків податковими органами та рівень 
ефективності збору надходжень з боку органів митного 
контролю); 

 рівень гармонізації інтересів громадян (у розрізі двох складових: 
рівень співвідношення реальних надходжень різних соціальних 
груп у суспільстві та рівень концентрації власності у різних 
соціальних груп); 

 рівень епідеміологічної безпеки (у розрізі двох складових: 
рівень захворювання на СНІД та ВІЛ, рівень захворювання на 
туберкульоз)  

Коректування 
мети 

Підвищити рівень стану економічної безпеки держави на підставі змін 
зовнішніх та внутрішніх умов розвитку держави 

Джерело: розроблено авторами. 
 

Після того, як були обґрунтовані показники, необхідно визначити 
джерела інформації і засоби збору даних для моніторингу, що дасть 
можливість встановити вимірність цих показників при дотриманні умови 
ефективності витрат на вимірювання. 

Також, стан економіки вимагає розробки та обґрунтування моделі 
економічного росту на підставі врахування фактору економічної безпеки. 
Фактор економічної безпеки у моделі має розглядатися на рівні двох 
складових: 

По-перше, зовнішні складові, що формуються в умовах відкритої 
економіки, як наслідок впливу розвинутих країн ринкової економіки та 
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По-перше, зовнішні складові, що формуються в умовах відкритої 
економіки, як наслідок впливу розвинутих країн ринкової економіки та 
інших країн, що можуть здійснювати процедури трансферу кризи по 
відношенню до України. Стан розвитку світової економіки та економі-
ки України надали можливість зробити футуристичний прогноз щодо 
переліку країн, чий фактор може негативно впливати на рівень еконо-
мічної безпеки України та перспективи економічного росту.  З точки 
зору авторів при обґрунтуванні факторів трансферу кризи слід брати до 
уваги фактор ЕС, Китаю та США. 

По-друге, внутрішні складові, що формуються під впливом:
– співвідношення частки приватної та державної власності у за-

гальному обсязі власності держави; 
– співвідношення долі доданої вартості у продукції власного ви-

робництва,
– співвідношення темпів зростання реального та фіктивного сек-

тору економіки;
– обґрунтування порогових значень індикаторів економічної без-

пеки на підставі використання загальних математичних констант.
Висновки та пропозиції. Складні трансформаційні процеси, які ма-

ють місце в Україні, визначили низку проблем теоретичного і практич-
ного характеру, що вимагають першочергового вирішення. Перехід до 
умов відкритої економіки та ринкових відносин відбува¬ється в умовах 
відсутності єдиних науково-методологічних основ щодо структурного: 
варіаційно-інваріантного аналізу такої складної системи, як система 
економічних відносин. Технології прийняття управлінських рішень, які 
раніше використовувалися вимагають як мінімум адаптації до ринкових 
умов, а як максимум – повного перегляду. 

Економічна безпека має забезпечувати структурно-функціональну 
відповідність та направлений розвиток держави як системи що само-
організується відповідно варіаційно-інваріантної структури [4; 5; 6; 10; 
12]. При розробці економічної політики та стратегії економічного роз-
витку взагалі та стратегії забезпечення економічної безпеки держави як 
складової складної системи слід диференціювати: що має бути незмін-
ним але може коректуватись – інваріанта, а що слід змінювати для за-
безпечення дотримання принципу самоорганізації – варіація.  

Структурна гармонія економічних систем є логічною складовою 
структурної гармонії систем природи і має бути підпорядкована матема-
тичному закону золотого перетину при  дослідженні економічних явищ. 
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Одним з актуальних питань теорії економічної безпеки і практики 
її використання є діагностика стану економічної безпеки на підставі 
розробки та впровадження в практику системи індикаторів економіч-
ної безпеки, що має забезпечити створення методологічної і методичної 
основ для виміру, оцінки стану, ефективності забезпечення і розвитку 
умов економічної безпеки. Стан економічної безпеки та масштабність 
тінізації економіки в Україні свідчать про необхідність вживання ради-
кальних заходів щодо підвищення рівня та мінімізації погроз економіч-
ної безпеки. 

Відсутність єдиного методологічного підходу до методичних прийо-
мів вивчення питань економічної безпеки і фундаментальних факторів, 
що впливають на її стан по різних рівнях економічних стосунків, від 
домогосподарств та фірм і до рівня держави визначили необхідність 
розробки автором відповідних теоретичних і методичних питань. Необ-
хідне розширення системи індикаторів. Наведено перелік індикаторів з 
їх пороговими значеннями, що дозволять найбільш повно аналізувати 
стан економічної безпеки держави та його динаміку. 

Вимагає подальшого розвитку гіпотеза про фрактальність структури 
економічних систем та необхідність зміни парадигми ставлення до пи-
тань теоретичного обґрунтування та практичного впровадження заходів 
щодо забезпечення  стану економічної безпеки як інваріанта існування 
держави як системи, яку можна спроектувати на принципах самоорга-
нізації [12]. Прогресивні зміни стану держави взагалі можуть бути до-
сягнуті шляхом коректування інваріант.

Найбільш доцільним з точки зору авторів є використання принципів 
«природоподібного» або біогенетичного управління та еконофізики, що 
формують нову теоретичну та методологічну базу сучасних управління 
та економічної теорії.
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ЭКОНОМІЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА: 
ВЛИЯНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ И 
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

Статья посвящена решению теоретических и методологических проблем 
и практических вопросов дальнейшего  совершенствования управления системой 
экономической безопасности государства. Обоснован состав системы фундамен-
тальных факторов, влияющих на уровень состояния экономической безопасности 
и необходимость дополнения совокупности индикаторов уровня экономической 
безопасности для обеспечения системной характеристики состояния экономиче-
ской безопасности. 
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гармонизация систем, золотое сечение, фрактальность, индикаторы, угрозы, анти-
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STATE ECONOMIC SECURITY: INFLUENCE OF 
FUNDAMENTAL FACTORS AND PRIORITIES OF 
DEVELOPMENT

The article is devoted to decision of theoretical and methodological problems 
and practical questions of further management development by the system of state eco-
nomic security. Composition of system of fundamental factors influencing on the level of 
the state economic security and necessity of addition of totality of indicators of economic 
strength security for providing of system description of the state of economic security is 
argued.

Key words: economic security, invariants and variations, harmonization of 
systems, gold section, fractal, indicators, threats, anti-crisis policy, model of economic 
growth, real sector of economy.
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СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ЛОГІСТИКА»

У статті розкривається сутність логістичних процесів,  досліджуються 
етапи формування логістичної  системи. Представлено актуалізоване визначення 
поняття «логістика». Представлені принципи нової концепції «ТLM», які 
враховують і аспекти сучасного бачення логістики – «зеленої логістики» 

Ключові слова: логістика, логістична система, логістичні процеси, 
«зелена логістика», TLM.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Логістика – це «об-
слуговуюча» частина бізнесу, яка охоплює всі процеси з моменту за-
купівлі сировини для його виробництва до моменту продажу готової 
продукції (включаючи доставку продукції покупцеві).

В умовах становлення і розвитку в Україні ринкових відносин стає 
все більш актуальним всебічне забезпечення конкурентоспроможності 
фірми.

Використання логістичного підходу при вирішенні завдання підви-
щення конкурентоспроможності фірми сьогодні все більш міцно стає 
предметом спеціального розгляду, як з теоретичної, так і з практичного 
боку. Фірми, які досягли стратегічних переваг, завдяки компетентності 
в логістиці, визначають характер конкуренції в своїх галузях. За останні 
кілька років майже в кожній фірмі з'явилися менеджери-логісти або на-
віть відділи логістики.

Досягнення стратегічних цілей підприємств стає можливою при 
створенні таких логістичних систем, які були б спрямовані на досягнен-
ня високої якості обслуговування споживачів, дозволили б оптимізува-
ти її матеріальні, інформаційні, фінансові потоки і тим самим значно 
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скоротити витрати підприємства. Це дозволяє виробити сучасні техно-
логії логістичного менеджменту і добитися високого рівня конкуренто-
спроможності.

Тягнучий ланцюг постачання, гнучкий ланцюг постачання, елас-
тичний ланцюг поставок, зелений ланцюг поставок – деякі з нових 
розроблених концепцій для безкоштовного використання в логістиці. 
Тому, виникає питання про об’єднання вищезгаданих концепцій управ-
ління логістикою в одну узгоджену ідею під назвою Total Logistics 
Management, яка може використовуватись у процесі управління  під-
приємств у  ХХІ столітті.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням про-
блем функціонування логістичних систем на підприємстві присвячені 
роботи таких вчених В. І. Сергєєва, В. М. Курганова, А. П. Долгова, 
С.  А.  Уварова, Д. Дж. Бауерсокс, Д. Дж. Клосса, А. М. Гаджинського, 
М. А. Окландера, А. Н. Роднікова та інші. Але теорія не встигає за роз-
витком логістики на сучасних підприємствах, тому логістичні процеси 
на сучасних підприємствах потребують детального дослідження та опи-
су. Крім того, не зважаючи на достатній опит використання логістичних 
методів на сучасних українських підприємствах, не всі підприємці або 
фахівці компаній розуміють сучасну логістичну концепцію. Тому, необ-
хідно узагальнити та повторити визначення поняття «логістика», «ло-
гістична система», «логістичні процеси». 

Постановка завдання. Метою є визначення поняття «логістика», 
описання областей логістики та описання сучасних тенденцій розвитку 
логістики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Можна виділити два 
основні наукові підходи до трактування дефініції «логістика», які прин-
ципово відрізняються один від одного та одночасно охоплюють головні 
еволюційні етапи даного поняття.

Перший підхід – об’єктом логістики є процес фізичного поширення 
продукції або процес її руху від сировини до кінцевого споживача;

Другий підхід – об’єктом логістики є логістичний потік, тобто вся 
різноманітність потокових процесів як у сфері виробництва, так і в 
сфері обігу, що власне розширює сферу прикладання логістики, адже 
об’єктами дослідження в даному підході є матеріальні, фінансові, ін-
формаційні, людські  та інші ресурси.

Виходячи з вищенаведених наукових підходів, надамо наступне ро-
зуміння сутності логістики – логістика – це науково-практичний напрям 



148

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17.  Вип. 3 (40) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 3 (40)    ISSN 2413-9998

управління та оптимізації логістичних потоків для досягнення опера-
тивних, тактичних та стратегічних цілей в певній логістичній системі.

До запропонованого визначення варто надати наступні пояснення:
1) логістика є одночасно і наукою, що вивчає закономірності фор-

мування і функціонування логістичних потоків,  і господарською прак-
тикою, направленою на ефективне управління цими потоками;

2) основним об’єктом досліджень в логістиці є потокові процеси в 
економічних сферах відтворення та обігу;

3) ефективне управління передбачає оптимізацію та раціоналіза-
цію логістичних потоків [1].

Сукупність логістичних операцій та логістичних функцій зумовлю-
ють логістичний процес на підприємстві.

Міжнародний стандарт ISO 9000:2000 пояснює процес як «система-
тизовані дії з використанням ресурсів для перетворення того, що надхо-
дить у підсумку, тобто будь яка дія чи робота  протягом певного періоду 
часу має розглядатися як процес. Процес − це стійка, цілеспрямована 
сукупність взаємопов’язаних видів діяльності, яка за певною техноло-
гією перетворює вхідні ресурси в результати. З огляду на загальне розу-
міння того, що мається на увазі під словом процес, логістичний процес 
має свої «входи» і «виходи» [2]. Для реалізації логістичних процесів 
підприємство використовує такі ресурси як середовище функціонуван-
ня, розвинена інфраструктура, активи, персонал.

Логістична операція – це самостійна частина логістичного процесу, 
що являє собою відособлену сукупність дій, спрямованих на генеруван-
ня, перетворення або поглинання основного – матеріального та супут-
ніх – інформаційного, фінансового, сервісного, кадрового потоків.

Тож, ми можемо сказати, що логістична операція – самостійна части-
на логістичного процесу,  відокремлений комплекс дій, спрямованих на 
використання, створення, перетворення основного – матеріального та су-
путніх йому  фінансових, інформаційних та інших логістичних потоків.

У вітчизняній і закордонній літературі широко використовуються 
поняття «логістичний ланцюг» і «логістичний канал». У багатьох ви-
падках ці поняття не дуже чітко розмежовані, а іноді вживаються як 
синоніми.

Логістичний канал − це частково впорядкована множина різних 
посередників, які реалізують доведення логістичних потоків від кон-
кретного виробника до його споживачів. Множина є частково впоряд-
кованою до тих пір, поки не обрано конкретних учасників процесу про-
сування матеріального потоку від постачальника до споживача. Після 
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цього логістичний канал перетворюється в логістичний ланцюг. Мож-
ливість вибору логістичного каналу є суттєвим резервом підвищення 
ефективності логістичних процесів.

Зв'язки логістичної системи із зовнішнім середовищем можуть бути:
– циклічними;
– синергічними.
Останні пов'язані з вивільненням так званої логістичної синергії.
Логістична синергія - це ефект, що виникає в процесі взаємного по-

силення зв'язків однієї логістичної системи з іншої або з зовнішнім се-
редовищем на рівні вхідних і вихідних матеріальних та інформаційних 
потоків.

Логістична синергія може бути позитивною і негативною.
Позитивна синергія можлива в разі виконання всіма партнерами і 

контрагентами своїх зобов'язань перед ініціативної структурою. Вона 
виражається в підвищенні рівномірності виробництва або реалізації 
продукції, в дотриманні ритмічності (рівномірності) поставок товарів, 
в поліпшенні технологічної та організаційної дисципліни. Ці та інші 
позитивні явища ведуть в кінцевому підсумку до підвищення якості 
продукції (матеріальної, нематеріальної). 

Негативна логістична синергія виникає в разі одночасного неви-
конання декількома основними контрагентами своїх зобов'язань. Тоді 
втрати ресурсів, часу і коштів можуть бути досить великі. Слід зазначи-
ти, що ймовірність виникнення негативної синергії значно зменшується 
в логістичних системах з вертикальною інтеграцією, коли здійснюється 
наскрізний контроль з управління матеріальними потоками від сирови-
ни до випуску кінцевої продукції.

З цієї причини багато фірм і компанії прагнуть створювати так зва-
ний синергічний портфель, тобто групу підприємств, підпорядкованих 
єдиній меті, центру логістичного управління і пов'язаних технологіч-
ним ланцюжком. Прикладом синергічного портфеля в логістичній сис-
темі може бути посередницька торгова організація, що володіє склада-
ми загального користування, що здійснює транспортне та експедиційне 
обслуговування, що надає споживачам ділові послуги (наприклад, кон-
салтингові, інформаційні або послуги з підготовки продукції до вироб-
ничого споживання).

Найважливішими властивостями логістичної системи є:
– оптимальність;
– адаптивність.
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Оптимальність є необхідною і попередньо заданою властивістю, так 
як від результатів дій, що управляють і здійснюють оцінки, залежить 
ефективність застосування даних систем. Прийняті в логістичних сис-
темах оптимізаційні рішення дозволяють зберегти стійкість управління, 
полегшують вибір альтернативних варіантів при прийнятті наступних 
управлінських рішень і спрощують аналіз питань, від яких залежать ви-
хідні передумови вирішення завдань управління потоковими процесами.

Адаптивність. Важко переоцінити здатність логістичних систем до 
адаптації в умовах невизначеності навколишнього середовища. В умо-
вах ринку широкий асортимент пропонованих товарів і послуг підви-
щує ступінь невизначеності попиту на них. Це є причиною різких ко-
ливань кількісних і якісних параметрів матеріальних, грошових, інфор-
маційних та інших потоків, що проходять через логістичні системи. Ви-
никають явища турбулентності. У таких динамічних умовах здатність 
логістичних систем до адаптації дозволяє зайняти відповідне стійке 
положення на ринку, що дуже важливо для організації функціональної 
діяльності господарських структур.

Таким чином, під організаційно-економічним механізмом управлін-
ня логістичними процесами будемо розуміти сукупність управлінських 
дій спрямованих на організацію взаємодії між елементами логістичної 
системи в рамках підприємства для  досягнення його економічних ін-
тересів із врахуванням впливу  зовнішнього середовища.

Логістичний процес – це певним чином організована в часі послі-
довність виконання логістичних операцій / функцій, що реалізує задані 
в плановому періоді мети логістичної системи або її мережевих (функ-
ціональних) підрозділів.

Таким чином, всі логістичні процеси на підприємстві можна розгля-
дати через наступні області:

1) закупівельна логістика – це процес забезпечення підприємств 
матеріальними ресурсами, розміщення ресурсів на складах підприєм-
ства, їх зберігання та видачі у виробництво;

2) виробнича логістика – управління матеріальними потоками в 
процесі його проходження виробничих ланок при русі від первинного 
джерела сировини до кінцевого споживача;

3) розподільча логістика – це комплекс взаємопов'язаних функцій, 
що реалізуються в процесі розподілу матеріального потоку між різними 
оптовими покупцями, тобто в процесі оптового продажу товарів. Роз-
подільча логістика охоплює весь ланцюг системи розподілу: маркетинг, 
транспортування, складування і інше;
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4) транспортна логістика – це управління транспортуванням ван-
тажів, тобто зміною місця розташування матеріальних цінностей з ви-
користанням транспортних засобів;

5) інформаційна логістика – це частина логістики, яка є сполуч-
ною ланкою між постачанням, виробництвом і збутом підприємства і 
займається організацією потоку даних, який супроводжує матеріальний 
потік в процесі його переміщення;

6) логістика складування – розділ логістики, присвячений управ-
лінню розміщенням на зберігання, зберіганням, поповненням і видачею 
матеріальних ресурсів споживачам відповідно до їх інтересами. Вирі-
шує завдання аналізу ефективності існуючих складів, визначення необ-
хідної кількості складів, вибору місця розташування складів, розробки 
логістичного процесу на складі, вибору способу зберігання ресурсів;

7) логістика запасів – розділ логістики, що вивчає закономірності 
освіти і витрачання запасів і присвячений ефективному управлінню да-
ними запасами. Вирішує завдання аналізу стану зміни запасів, вибору 
моделі управління запасами; визначення кількості закуповуваних ре-
сурсів, визначення часу оформлення замовлення на ресурси;

8) сервісна логістика – розділ логістики, присвячений управлінню 
сервісними потоками в логістичних системах, проектування, форму-
вання і оптимізації сервісних систем та ефективного використання. За-
вдання сервісної логістики: визначення переліку послуг, що надаються 
споживачам; забезпечення якості сервісних робіт; проектування, фор-
мування, використання і оптимізація структури сервісної служби, орга-
нізація руху ресурсів для надання послуг споживачам.

9) фінансова логістика – розділ логістики, присвячений управлін-
ню фінансовими потоками в логістичних системах. Вирішує завдання 
визначення раціональності фінансових потоків; вибору форми грошо-
вих розрахунків; організації руху фінансових потоків в системах, забез-
печення фінансової стійкості логістичної системи і її ланок, визначення 
вузьких місць в логістичній системі;

10) комерційна логістика – організація і управління всією сукупніс-
тю потокових процесів, пов'язаних з отриманням прибутку в сфері обігу.

Логістичний менеджмент – це процес керування логістичними про-
цесами, тобто виконання основних управлінських функцій із викорис-
танням інформаційно-комп'ютерних технологій для досягнення цілей 
логістичної системи [3]. Логістичне управління забезпечує вдоскона-
лення управління внутрішніми і зовнішніми матеріальними потоками, 
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а також  фінансовими та інформаційними потоками.
Система логістичного менеджменту складається з таких підсистем 

(рис 1):

Рис. 1. Склад системи логістичного менеджменту

Джерело: складено авторами.

Логістична стратегія підприємства має розроблюватися в рамках за-
гальної стратегії підприємства.

Сучасне уявлення про логістику можна сформулювати наступним 
чином: логістика представляє собою концепцію управління для роз-
робки, організації, управління і реалізації ефективного і економічно 
вигідного руху об'єктів (вантажів, інформації, грошей і персоналу) в 
системах створення вартості в рамках одного або декількох підпри-
ємств. З більш детального визначення логістичних об'єктів як потоків 
вантажів, інформації, грошей і персоналу слід, що логістика є спільною 
важливою темою для всіх галузей і відноситься до загального сектору 
надання послуг і області громадського управління. Це знаходить своє 
відображення і в назвах: промислова логістика, торгова логістика, ло-
гістика надання послуг, банківська логістика.

За логістичними процесами між підприємствами закріпилася назва 
«управління ланцюгами поставок» – «Supply Chain Management». При-
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стратегії підприємства. 
Сучасне уявлення про логістику можна сформулювати наступним чином: 

логістика представляє собою концепцію управління для розробки, організації, 
управління і реалізації ефективного і економічно вигідного руху об'єктів 
(вантажів, інформації, грошей і персоналу) в системах створення вартості в 
рамках одного або декількох підприємств. З більш детального визначення 
логістичних об'єктів як потоків вантажів, інформації, грошей і персоналу слід, що 
логістика є спільною важливою темою для всіх галузей і відноситься до 
загального сектору надання послуг і області громадського управління. Це 
знаходить своє відображення і в назвах: промислова логістика, торгова логістика, 
логістика надання послуг, банківська логістика. 

 За логістичними процесами між підприємствами закріпилася назва 
«управління ланцюгами поставок» – «Supply Chain Management». Причиною 
появи англомовного терміна є той простий факт, що всі новації, які виникли в 
підприємницькій практиці, багато легше «продати» і реалізувати під цією назвою. 
І все-таки «управління ланцюгами поставок» є і залишається логістикою, проте на 
якісно вищому рівні розвитку. 

Одного погляду на підприємницьку практику досить, щоб зустріти там всі 
три фази розвитку з відповідними їм підходами до логістики. Одночасно можна 
помітити і значне просування в напрямку розуміння логістики як концепції 
управління. 

Так, було проведено опитування, в результаті якого було виявлено сучасне 
розуміння поняття «логістика». 

Так,  48 % респондентів вважають, що логістика описує єдиний підхід до 
руху потоків та процесів та є частиною організації та управління підприємством. 
25 % респондентів вважають, що логістика являє собою процеси забезпечення 
доступності вантажів шляхом координації відповідних областей. 5 % 

Склад системи логістичного менеджменту: 

– управління інформаційним забезпеченням і документообігом; 

– управління рухом товарів; 

– управління логістичною інфраструктурою; 

 – управління логістичними витратами; 

 – управління обслуговуванням клієнтів 
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чиною появи англомовного терміна є той простий факт, що всі новації, 
які виникли в підприємницькій практиці, багато легше «продати» і реа-
лізувати під цією назвою. І все-таки «управління ланцюгами поставок» 
є і залишається логістикою, проте на якісно вищому рівні розвитку.

Одного погляду на підприємницьку практику досить, щоб зустріти 
там всі три фази розвитку з відповідними їм підходами до логістики. 
Одночасно можна помітити і значне просування в напрямку розуміння 
логістики як концепції управління.

Так, було проведено опитування, в результаті якого було виявлено 
сучасне розуміння поняття «логістика».

Так,  48 % респондентів вважають, що логістика описує єдиний під-
хід до руху потоків та процесів та є частиною організації та управління 
підприємством. 25 % респондентів вважають, що логістика являє со-
бою процеси забезпечення доступності вантажів шляхом координації 
відповідних областей. 5 % респондентів вважають, що основна задача 
логістика – організація фізичної реалізації просторово-часових проце-
сів трансформації. 

Сучасне розуміння логістики як концепції управління відповідає но-
вим умовам змін у підприємницькій діяльності. Процес нового розумін-
ня логістики був «спровокований», перш за все, змінами в економічній 
практиці. Тому логістику можна розглядати як продукт, що виник в ре-
зультаті практичної підприємницької діяльності.

На появу високих вимог, що виникли як наслідок індивідуалізації 
клієнтського попиту на продукти та логістичні послуги, підприємства 
відповідають стратегією «стандартизованих індивідуальних послуг». 
«Стандартизовані індивідуальні послуги» представляють собою про-
фесійну діяльність і послуги, виробництво яких стандартизовано на 
дуже високому рівні, і які одночасно відповідають індивідуальним ви-
могам клієнтів. При цьому стандартизація логістичних процесів поши-
рюється як на фізичні процеси реалізації угод, так і на процеси управ-
ління. Стратегія «стандартизованих індивідуальних послуг» дозволяє в 
принципі управляти якістю, витратами і термінами. Тому ця стратегія 
має велике значення. Однак вона передбачає, що підприємство концен-
трується на виробництві стандартизованих продуктів і послуг [3].

У сфері логістики аутсорсинг перестав бути ні для кого не відомою 
новинкою. Через розвиток торгового ринку, зростання ринків закупі-
вель (поставок) і збуту товару, велика кількість підприємств була зму-
шені залучити сторонні компанії, що займаються доставкою і складу-
вання вантажів. Все це викликало сильну конкуренцію між вантажо-
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перевізниками, що в свою чергу підштовхнуло останніх шукати нові 
шляхи боротьби за клієнта. Яскравим прикладом такого механізму є 
3PL і 4 PL провайдери.

Використання послуг аутсорсингу дозволяє замовнику:
1) Зменшити терміни доставки і зберігання вантажів;
2) Скоротити ризики;
3) Більше уваги приділити основній виробничій діяльності;
4) Зменшити витрати на функціонування власного логістичного від-

ділу.
5) Бути впевненим у якості транспортування, контролю над доку-

ментообігом, вирішенні виникаючих юридичних проблем.
Залежно від складу пропонованих послуг існує наступна класифіка-

ція логістичних фірм.
Класифікація PL-операторів:
1) First Party Logistics (1PL) – являє собою систему, в якій всі опера-

ції виконує сама фірма – власник вантажу;
2) Second Party Logistics (2PL) – це система, яка надає сукупність 

традиційних послуг з транспортування і складування товару;
3) Third Party Logistics (3PL) – це система додаткових послуг, яка 

включає в себе як звичайне складування, так і проміжне зберігання то-
вару, розробку і проектування інформаційних систем, наймання субпі-
дрядників;

4) Fourth Party Logistics (4PL) – це система, яка являє собою синтез 
обов'язків всіх організацій, що беруть участь в логістичній діяльності. 
Дана система виконує функції планування, управління, контролю над 
усіма аспектами поставки продукції підприємства-замовника, маючи 
на меті забезпечення довгострокових стратегічних цілей і розширення 
завдань бізнесу;

5) Fifth Party Logistics (5PL) – це система інтернет-логістики, яка 
ґрунтується на плануванні, підготовці, управлінні і контролі за кожною 
складовою єдиної транспортної ланцюга за допомогою електронних за-
собів інформації.

Остання концепція логістики, яка була представлена фахівцями, на-
зивається зеленою логістикою (GL).

Розглянемо особливості концепції управління проекологічною ло-
гістикою.

За даними Srivastava [4, с. 53], безпосередньо збільшена значимість 
GrSCM виникає внаслідок погіршення стану навколишнього середови-
ща, що відбивається на зниженні кількості сировини, надлишкові від-
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ходи та підвищений рівень забруднення. Автор вважає GrSCM природ-
нім наслідком еволюційної зміни у виробничих компаніях, які замінили 
реактивний підхід до управління навколишнім середовищем на нову 
концепцію, враховуючи принципи «пере»:

– Повторне використання;
– Переробка;
– Відновлення виробництва.
Концепція «зеленого постачання» є поєднанням навколишнього се-

редовища управління та управління ланцюгами постачання. GrSCM – це  
управління зеленими ланцюгами постачання як інтегроване екологічне 
мислення в рамках управління ланцюгами постачання, яке включає роз-
робку продукту, пошук та підбір матеріалів та сировини для даного про-
дукту, виробництво та доставка кінцевому споживачеві, проактивний 
підхід до зворотної логістики. Це забезпечує багатоплановий підхід до 
дизайну продукту, який враховує питання управління ризиками навко-
лишнього середовища, охорони праці та охорони праці, безпеку, раціо-
нальне використання матеріалів або скорочення витрат [5]. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, ми можемо зробити висно-
вки, що подальший розвиток підприємств не можливий без урахуван-
ня потреб навколишнього середовища, у тому числі бережливого ви-
користання ресурсів. Тому, нова логістична концепція Total Logistics 
Management тісно пов’язана зі стратегією самого підприємства.

Правильне управління продуктом означає розгляд аспекту масового 
виробництва та обмеження асортименту продукції, що супроводжуєть-
ся високим коефіцієнтом корекції. Перші два параметри дозволяють 
оптимізувати етапи логістики (постачання, виготовлення, розподіл, 
утилізація, повернення) та логістичних функцій (транспорт, зберігання, 
управління запасами, замовлення,  упаковка). Третій параметр відпо-
відає за задоволення потреб клієнтів.

Ретельний аналіз продукту дозволяє побудувати логістичну систему 
на базі TLM припущення. Система повинна бути цілеспрямовано роз-
роблена та організована навколо доступних людських, матеріальних, 
фінансових та інформаційних ресурсів, враховуючи безпеку, у тому 
числі безпеку людей та товарів та інформаційних потоків, а також авто-
матизацію товарів та потоків інформації. Система повинна базуватися 
на стійкому розвитку логістики, де прагнення логістичного партнер-
ства, заснованого на професіоналізмі та довірі, створює логістику якос-
ті, яка гарантує повну задоволеність клієнтів.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ CASE-STUDY ДЛЯ 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ 
ОСВІТИ

У статті розглядається історія зародження, сутність та роль методу case-
study, а також проблема його впровадження в практику професійної управлінської 
освіти. Вивчаються завдання цього методу і критерії технології навчання в цілому. 
Наводиться загальна схема роботи з кейсами в рамках роботи зі студентами еконо-
мічних спеціальностей.

Ключові слова: case study, освітні технології, менеджмент, управлінська 
освіта, ігрові технології, компетенції, кейс.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Розвиток активних 
методів навчання є основною тенденцією в галузі підготовки менеджерів. 
Метод case-study можна вважати домінуючою технологією навчання 
людей, орієнтованих на практичну роботу в підприємницькому секторі. 
У зарубіжних бізнес-школах і університетах накопичено значний досвід 
використання і застосування цього методу в рамках різних програм 
навчання і різних курсів і дисциплін.

Застосування інтерактивних форм і методів в освіті дозволяє не 
тільки підвищити рівень знань, умінь і навичок студентів, а й розкривати 
їх нові можливості, розвивати різні здібності, що є необхідною умовою 
для вдосконалення компетентностей. Використання в підготовці сту-
дентів управлінських спеціальностей такого інтерактивного методу, 
як кейс-стаді, є найбільш ефективним, так як з його допомогою можна 
сформувати ключові професійні компетенції менеджерів в процесі на-
вчання: комунікабельність, лідерство, вміння аналізувати в короткі тер-
міни великий обсяг невпорядкованою інформації, приймати рішення в 
умовах стресу і недостатньої інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань 
застосування методу case-study при навчанні управлінських кадрів в різний 
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час займалися Е. А. Цуканова, Н. В. Сорокова, Е. А. Конова, Г. А. Поллак, 
Е. Н. Лузан, М. С. Смирнова, М. Б. Алієва, Е. М. Есенова та ін.

Постановка завдання. Метою даної статті є вивчення методу case-study, 
його переваг в навчанні в цілому і в управлінському навчанні зокрема.

Виклад основного матеріалу дослідження. Традиційна організація 
навчального процесу в університеті передбачає в основному 
використання односторонньої форми комунікації як спосіб передачі 
знань. Її суть полягає в трансляції викладачем інформації та в її 
подальшому відтворенні студентами. Основним джерелом навчання є 
досвід педагога. Студент знаходиться в ситуації, коли він тільки читає, 
чує, говорить про певні областях знання, займаючи позицію сприймає.

Характерно, що одностороння форма комунікації присутні не тільки 
на лекційних заняттях, але і на семінарських. Відмінність тільки в 
тому, що ні викладач, а студент транслює інформацію. Це можуть 
бути відповіді на поставлені викладачем до початку семінару питання, 
реферати, відтворення лекційного матеріалу. Така форма організації 
навчального процесу має істотний недолік, який полягає в пасивності 
студента під час занять, так як його функція - слухання.

Як зазначає Х.-Е. Майхнер, при переважно пасивному сприйнятті ін-
формації учні зберігають в пам›яті 10 % прочитаного; 20 % – почутого; 
30 % – побаченого; 50 % – побаченого і почутого; 80 % – того, що 
говорили самі; 90 % – того, що робили самі. Активні методи навчання 
не тільки різко покращують запам’ятовування матеріалу, але і сприяють 
його ідентифікації, реалізації в повсякденному житті [1].

Майбутній фахівець повинен бути готовим орієнтуватися в будь-
якій проблемній ситуації професійного спілкування, швидко знаходити 
найбільш раціональний вихід із ситуації.

Тому стало очевидним, що традиційне навчання вже не в змозі 
забезпечити студента усіма необхідними у вирішенні виникаючих 
проблем знаннями, в зв’язку з чим і виникла необхідність включення в 
освітній процес сучасних педагогічних технологій.

Термін «технології навчання» широко використовується з 60-х рр. 
ХХ століття для позначення сукупності прийомів роботи викладача, 
за допомогою яких забезпечується ефективне досягнення поставлених 
на занятті цілей навчання за мінімально можливий для їх досягнення 
період часу.

Найважливішими критеріями технологій навчання вважаються 
наступні:
−	 результативність (високий рівень досягнення поставленої мети 
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навчання учнями);
−	 економічність (засвоєння великого обсягу навчального матеріалу за 

одиницю часу);
−	 ергономічність (відсутність перевантаження і перевтоми, навчання в 

обстановці співробітництва, позитивного емоційного мікроклімату);
−	 висока мотивація учнів у вивченні предмета [2].

В освітній практиці основною і вищої школи (США, Канади і 
Великобританії) визнання отримала класифікація Крікшенка і Тельфера, 
так як вона дозволяє побачити конструктивні особливості кожного виду 
ігор. Вони виділяють аналіз конкретної ситуації (АКС або case-study 
method), розігрування ролей (рольова гра), ігрове проектування, ділову 
гру [3].

Батьківщиною методу case-study є Сполучені Штати Америки, а 
саме Школа бізнесу Гарвардського університету. У 1910 році декан 
Гарвардської школи бізнесу порадив викладачам ввести в навчальний 
процес крім традиційних занять – лекцій і практикумів – додаткові, 
що проводяться у формі дискусії зі студентами з розбору конкретної, 
реальної управлінської ситуації. Результатом настільки корисною для 
навчального процесу рекомендації стали систематичні, незабаром 
стали вже традиційними, запрошення в студентські аудиторії керівників 
фірм і організацій, які ділилися зі студентами своїми внутріфірмовими 
проблемами, спільно аналізували їх і до обопільного задоволення 
розробляли рекомендації щодо їх вирішення. У 1920 році новий декан 
Гарвардської бізнес-школи, Wallace B. Donham, настійно рекомендував 
викладачам написати і видати збірку кейсів з менеджменту, який по-
бачив світ у 1921 році. Декан Donham, адвокат, навчений за методом 
сase-study, на собі відчули його користь і усвідомив важливість його ви-
користання в процесі навчання майбутніх менеджерів, виступив ініціа-
тором переведення всієї системи навчання в Гарвардській школі бізнесу 
на метод сase-study [4, с. 112].

Американський «case» відрізняється великим обсягом (20-25 
сторінок тексту плюс 7-8 сторінок ілюстрацій), крім того, в Гарвард-
ській школі бізнесу близько 90 % навчального часу відводиться на роз-
бір конкретних кейсів, при цьому зберігається пріоритетне значення 
методу «case-study» в навчанні бізнесу.

Ситуаційне навчання по гарвардської методикою є інтенсивний 
тренінг слухачів з використанням відеоматеріалів, комп’ютерного та 
програмного забезпечення. Середньостатистичний студент Гарварду 
(або будь-який інший бізнес-школи) за час свого навчання «опрацьовує» 
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сотні кейсів. Щороку в Гарварді видаються сотні нових кейсів, 
методичних посібників і доповнень до колекції кейсів [5].

Головною особливістю case-study є докладний, контекстне 
дослідження конкретного випадку в його «унікальності, неповторності, 
невідтворюваності в інших умовах як індивідуального самоцінного, ці-
лісного явища в усій сукупності зв’язків, його формують» [6, с. 36]. Цей 
метод дослідження дозволяє наблизитися до реального стану речей з 
усією його багатогранністю.

Завдання методу case-study (методу ситуаційного навчання) 
полягають в наступному [7]:
1. Метод призначений для отримання знань з дисциплін, істина в яких 

плюралістична, тобто немає однозначної відповіді на поставлене 
запитання, а є кілька відповідей, які можуть змагатися за ступенем 
істинності (завдання викладання при цьому відразу відхиляється від 
класичної схеми і орієнтована на отримання не єдиною, а багатьох 
істин).

2. Акцент навчання переноситься нема на оволодіння готовим знанням, 
а на його вироблення, на співтворчість студента і викладача; звідси 
принципова відмінність методу case-study від традиційних методик 
– демократія в процесі отримання знання.

3. Результатом застосування методу є не тільки знання, а й навички 
професійної діяльності.

4. Технологія методу полягає в наступному: за певними правилами 
розробляється модель конкретної ситуації, що сталася в реальному 
житті, і відбивається той комплекс знань і практичних навичок, 
які студентам потрібно отримати (при цьому викладач виступає 
в ролі ведучого, що генерує питання, фіксує відповіді, підтримує 
дискусію, тобто в ролі диспетчера процесу співтворчості).

5. Безсумнівним достоїнством методу ситуаційного аналізу є не 
тільки отримання знань і формування практичних навичок, а й 
розвиток системи цінностей студентів, професійних позицій, 
життєвих установок, своєрідного професійного світовідчуття і 
міропреобразованія.

6. У методі case-study долається класичний дефект традиційного 
навчання, пов’язаний з «сухістю», неемоційне викладу матеріалу. 
У цьому методі так багато емоцій, творчої конкуренції і навіть 
боротьби, що добре організоване обговорення кейса нагадує 
театральну виставу [8].

Використання методу сase-study як технології професійно-
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орієнтованого навчання є складним процесом, що погано піддається 
алгоритмізації. Формально можна виділити наступні етапи: 
ознайомлення студентів з текстом кейса, аналіз кейса, організація 
обговорення кейса, дискусії, презентації, оцінювання учасників 
дискусії, підведення підсумків дискусії.

Ознайомлення студентів з текстом кейса і подальший аналіз 
кейса найчастіше здійснюються за кілька днів до його обговорення 
і реалізуються як самостійна робота студентів; при цьому час, що 
відводиться на підготовку, визначається видом кейса, його обсягом і 
складністю.

Загальна схема роботи з кейсом на даному етапі може бути 
представлена   наступним чином: в першу чергу слід виявити ключові 
проблеми кейса і зрозуміти, які саме з представлених даних важливі для 
вирішення, увійти в ситуаційний контекст кейса, визначити, хто його 
головні дійові особи, відібрати факти і поняття, необхідні для аналізу, 
зрозуміти, які труднощі можуть виникнути при вирішенні завдання, 
наступним етапом є вибір методу дослідження [9, с. 52].

При аналізі ділових ситуацій студенти вчаться ставити конкретні 
цілі, шукати шляхи руху до них, намагаються передбачити можливі 
наслідки цих рішень і дій. Це розвиває у студентів комунікабельність, 
проникливість, здатність до діагностики проблем, вміння зрозуміти їх 
особливості і специфіку.

Дискусія займає центральне місце в методі сase-study. Її доцільно 
використовувати в тому випадку, коли студенти мають значний ступінь 
зрілості і самостійності мислення, вміють аргументувати, доводити і 
обґрунтовувати свою точку зору. Найважливішою характеристикою 
дискусії є рівень її компетентності, який складається з компетентності 
її учасників.

Захист і обговорення розроблених варіантів вирішення конкретної 
проблемної ситуації проводиться після закінчення опрацювання 
проблеми в групі. Кожна група учнів захищає розроблений нею проект, 
а також, по можливості, бере участь в обговоренні інших проектів, 
створених іншими. І, нарешті, завершальним етапом всього дослідження 
проблеми – підведення підсумків case-study та оцінка результатів.

Таким чином, головними перевагами використання методу case study 
в навчальному процесі підготовки фахівців з менеджменту є:

1. Отримання студентами навички вирішення реальних проблем. 
Кейс-технологія імітує механізм прийняття управлінських рішень, що 
вимагає не тільки знання і розуміння термінів, а й вміння їх використо-
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вувати, вибудовуючи логічні схеми вирішення проблеми, аргументува-
ти свою думку, відстоювати його.

2. Отримання навичок роботи в команді. Робоча група студентів стає 
єдиною командою. Думка кожного може стати командним рішенням.

3. Отримання навичок презентації, якщо вона є обов›язковою скла-
довою частиною роботи над кейсом.

4. Отримання навичок участі в прес-конференції, яка може проводи-
тися за підсумками роботи команд, а це значить, вміння формулювати 
питання і аргументувати відповіді.

На сьогоднішній день метод case study можна застосувати не тільки 
в процесі навчання, а й під час перевірки знань студентів. Кейси можуть 
бути використані для проведення усних та письмових іспитів. В ході 
усного іспиту студенту можна запропонувати обговорити невеликий 
кейс, використовуючи для цього теорії, розглянуті в ході лекційного 
курсу. Письмовий іспит тривалістю 4-5 годин може проводитися у 
формі написання відповідей на поставлені в кейсі питання.

Такий інтерактивний метод оцінки компетенцій і знань студентів на 
основі застосування контролюючих кейсів можна використовувати на 
етапі поточного, проміжного і підсумкового контролю. Поточна оцінка 
допомагає керувати процесом засвоєння певної теми; проміжна оцінка 
дозволяє фіксувати просування студента; підсумкова — підводити 
підсумок успіхам студента в оволодінні дисципліною.

Проблема впровадження кейс-методу в практику вищої професійної 
освіти вкрай актуальна через двох тенденцій:

1) перша випливає із загальної спрямованості розвитку освіти, 
його орієнтації не стільки на отримання конкретних знань, скільки на 
формування професійної компетентності, умінь і навичок розумової 
діяльності, розвиток здібностей особистості, серед яких особлива увага 
приділяється здатності до навчання, зміні парадигми мислення, вмінню 
переробляти величезні масиви інформації;

2) друга випливає з розвитку вимог до якості фахівця, який, крім 
задоволення вимог першої тенденції, повинен володіти також здатністю 
оптимальної поведінки в різних ситуаціях, відрізнятися системністю і 
ефективністю дій в умовах кризи [5].

В даний час в системі вищої освіти навчання націлене на формування 
компетентного фахівця. Досягненню цієї мети, без сумніву, сприяє 
використання кейсів [10].

Кейс-метод дає можливість оптимально поєднувати теорію і 
практику, розвивати навички роботи з різноманітними джерелами 
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інформації. Ті, що навчаються не отримують готових знань, а вчаться 
їх добувати самостійно. Прийняті рішення в життєвій ситуації швидше 
запам’ятовуються, ніж заучування правил. Також процес вирішення 
проблеми, викладеної в кейсі, – це творчий процес пізнання, який має 
на увазі колективний характер пізнавальної діяльності.

Успіх кейс-методу залежить від трьох основних складових: якості 
кейса, підготовленості учнів і готовності самого вчителя до застосування 
даної технології навчання.

Найбільшого ефекту можна досягти при системному підході 
до вибору традиційних та інноваційних технологій навчання, при 
розумному їх поєднанні, доповненні один одного і при ефективному 
керівництві груповий і груповий дискусією. Організація ефективного 
керівництва дискусією є найважчим в досягненні викладачем бажаного 
успіху, так як вимагає від нього комунікативної, інтерактивної і 
психологічної компетентності. Крім того, застосування кейс-стаді 
вимагає від викладача глибокого професіоналізму, пов’язаного з 
володінням ігротехнічним менеджментом, тобто видами ігор, ситуацій 
і тренінгів, техніками управління післяігровою дискусією і прийомами 
виходу з важких ситуацій, методами виявлення освітньої ефективності.

Слід зазначити, що педагогічний потенціал методу case-study 
значно більше педагогічного потенціалу традиційних методів 
навчання. Наявність в структурі методу case-study суперечок, дискусій, 
аргументації тренує учасників обговорення, вчить дотриманню норм 
і правил спілкування. Викладач повинен бути досить емоційним 
протягом всього процесу навчання, дозволяти і не допускати конфлікти, 
створювати обстановку співробітництва і конкуренції одночасно, 
забезпечувати дотримання особистісних прав студента.

Висновки та пропозиції. Головна зміна в суспільстві, що впливає 
на ситуацію в сфері освіти, – прискорення темпів розвитку суспільства. 
В результаті вища школа повинна готувати своїх випускників до 
життя, про яку сама школа мало що знає. У сучасному мінливому 
світі збільшення обсягу знань вже давно не означає підвищення рівня 
освіченості. Ключ до успіху освітньої системи – компетентнісний 
підхід, тобто особистісно-зорієнтоване навчання. І саме метод 
кейсів  – перший і дуже важливий крок до компетентнісного підходу 
у вищій освіті.

Удосконалення подачі матеріалу із застосуванням методу case study 
дозволяє в процесі заняття експериментувати, висувати гіпотези, а також 
надає студенту найбільший ступінь самостійності, що сприяє швидкому 
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засвоєнню інформації та, як наслідок, ефективному формуванню 
спеціальних знань, професіоналізації студентів.

Відмінною особливістю методу case study є створення проблемної 
ситуації на основі фактів з реального життя. Для того щоб навчальний 
процес на основі case-технологій був ефективним, необхідні дві умови: 
хороший кейс і певна методика його використання в навчальному 
процесі.

Таким чином, метод case study – це не просто методичне нововведення, 
поширення методу безпосередньо пов’язане зі зміною сучасної ситуації 
в освіті. Крім того, що метод спрямований на освоєння конкретних 
знань, він також сприяє розвитку загального інтелектуального і 
комунікативного потенціалу як студента, так і викладача.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА CASE STUDY 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматривается история зарождения, сущность и роль метода 
case-study, а также проблема его внедрения в практику профессионального управ-
ленческого образования. Изучаются задачи этого метода и критерии технологии 
обучения в целом. Приводится общая схема работы с кейсами в рамках работы со 
студентами экономических специальностей.
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APPLICATION OF CASE STUDY METHOD FOR 
INCREASING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT 
TRAINING

The development of active learning methods is the main trend in the training of 
managers. The case-study method can be considered the dominant technology for train-
ing people who are focused on practical work in the business sector. Foreign business 
schools and universities have accumulated considerable experience in the use and ap-
plication of this method in various training programs and various courses and disciplines.

The purpose of this article is to study the case-study method, its advantages in 
training in general and in management training in particular.

Currently, in higher education, training is aimed at creating a competent special-
ist. The achievement of this goal is undoubtedly facilitated by the use of cases.

The case method makes it possible to optimally combine theory and practice, 
develop skills to work with a variety of information sources. Students do not receive 
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ready-made knowledge, and learn to extract it yourself. Decisions made in a life situation 
are memorized faster than learning rules. In addition, the process of solving the problem 
outlined in the case is a creative process of knowledge, which implies the collective 
nature of cognitive activity.

The main change in society, affecting the situation in the field of education, 
is the acceleration of the development of society. As a result, the higher school should 
prepare its graduates for life, about which the school itself knows little. In today’s fast-
paced world, an increase in the volume of knowledge no longer means an increase in the 
level of education. The key to the success of the educational system is the competence 
approach, that is, student-centered education. Moreover, the case method is the first and 
very significant step towards a competence approach in higher education.

Key words: case study, educational technology, management, management 
education, gaming technology, competence, case.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ДИНАМІЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ 
СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ 
ГАЛУЗІ

У статті досліджено теоретико-методологічні особливості процесу 
розробки динамічних конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської 
галузі. Визначено ключові елементи стратегічного процесу, а також особливості 
формування стратегій підприємств хлібопекарської галузі. 

Ключові слова: хлібопекарська галузь, динамічна стратегія, стратегічний 
процес, конкуренція

Постановка проблеми у загальному вигляді.  У сучасних умовах 
роль і значення дослідження методології формування та оцінки 
динамічної конкурентної стратегії хлібопекарських підприємств 
зростає. Аналіз тенденцій розвитку хлібопекарської галузі України, 
чинників впливу, причинно-наслідкових зв’язків і наслідків змін, 
що відбуваються, дає підстави сформувати чітке уявлення щодо її 
кон’юнктури, а також визначити пріоритетні напрями подальшого 
розвитку методології формування конкурентної стратегії.

Провідну роль у формуванні методології стратегічного планування 
відіграє система методологічних принципів, що визначає якісні 
параметри стратегічного планування, а також обґрунтовує нові наукові 
підходи та методи, що застосовуються при формуванні динамічної 
конкурентної стратегії. Сьогодні немає єдиного однозначного підходу 
до визначення методології формування та оцінки ефективності 
динамічних конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської 
галузі. Науковці висловлюють різні погляди на предмет, методи і цілі 
методологічних досліджень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання методології 
формування конкурентних стратегій розглянуті у працях вітчизняних 
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та зарубіжних вчених Г. Азоева, В. Андрійчука, Г. Багієв, С. Ква-
ші, Д. Легези, М. Маліка, В. Месель-Веселяка, Л. Михайлової, 
П. Саблука, О. Віханського, І. Герчикова, Є. Голубкова, Г. Гольд-
штейна,  Ф. Буккереля, А. Дайана, Ф. Котлера, Ж. Ламбена, Г. Мінцберга, 
М. Портера, А. Дж. Стрікленда, A. A. Томпсона та ін. 

Питання оцінки ефективності конкурентної стратегії, а також її 
інфраструктурного забезпечення, висвітлювалось у дослідження 
вітчизняних та зарубіжних науковців: В. Андрійчука, О. Варченко, 
М. Губи, А. Діброви, С. Дусановського, Г. Калетніка, С. Кваші, Ю. Ки-
рилова, М. Корецького, М. Латиніна, Ю. Лопатинського, Ф. Лассаля, 
Ф. Шульца-Деліча, А. Шеффле, А. Вагнера, В. Зомбарта, В. Репке, 
С. Первушина, В. Громана, М. Кондрат’єва та ін.

У працях науковців були сформульовані різні погляди щодо 
методології стратегічного планування, а також запропоновані власні 
підходи до формування та розвитку принципів і вирішення проблем 
оцінки базових конкурентних стратегій. Були описані принципи їх 
формування та особливості впровадження в умовах ринкової економіки. 

Результати проведеного аналізу останніх досліджень та публікацій 
підтверджують доцільність продовження вивчення поставленої 
проблеми, зокрема обґрунтування методологічних аспектів формування 
динамічних конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі

Постановка завдання. Метою статті є дослідження методологічних 
аспектів при формуванні динамічних конкурентних стратегій 
підприємств хлібопекарської галузі України. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Кожна галузь знань має 
власні засоби наукового пізнання, що в цілому становить методологію 
конкретної галузі науки, що включає в себе систему принципів і 
способів організації та побудову теоретичної і практичної діяльності, 
а також вчення про цю систему. Тому методологія формування 
динамічних конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської 
галузі містить у собі систему методологічних принципів, за допомогою 
яких здійснюється їх створення, а також обґрунтовуються нові наукові 
підходи і методи, що використовуються під час розробки конкурентних 
стратегій [1, c. 207].

Виділення методології формування динамічних стратегій 
підприємств хлібопекарської галузі обумовлено специфікою форм руху 
дійсності, особливостями об’єктів конкурентних стратегій, необхідністю 
формування сукупності принципів і прийомів, що випливають із них, 
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методів, методик, за допомогою яких вирішуються специфічні завдання 
динамічних конкурентних стратегій та реалізуються їх функції:
−	 отримання і створення нових знань у сфері динамічних конкурентних 

стратегій;
−	 перетворення цих знань у систему нових понять, категорій, законів, 

гіпотез, ідей, теорій;
−	 організація використання нових знань у процесі формування 

динамічних конкурентних стратегій.
У зв’язку із цим методологія є найважливішим компонентом 

процесу формування динамічних конкурентних стратегій підприємств 
хлібопекарської галузі України. При цьому слід враховувати, що 
формування динамічних конкурентних стратегій розглядається як 
відносно нова наукова дисципліна, яка перебуває у процесі формування, 
тому вона далека від повного теоретико-методологічного завершення. 

На нашу думку, в цілому проблематика методології формування 
динамічних конкурентних стратегій повинна охоплювати такі основні 
питання:
−	 дослідити структуру теорії динамічних конкурентних стратегій;
−	 опрацювати закони формування знання про динамічну конкурентну 

стратегію і методи її формування;
−	 проаналізувати функціонування та зміну наукових теорій, що 

відносяться до формування конкурентних стратегій;
−	 розробити понятійний апарат формування динамічних конкурентних 

стратегій;
−	 дослідити структуру і склад методів динамічних конкурентних 

стратегій;
−	 проаналізувати сфери і умови застосування методів динамічних 

конкурентних стратегій;
−	 дослідити умови і критерії науковості в процесі формування 

динамічних конкурентних стратегій;
−	 підготувати опис і дослідження етапів процесу формування 

динамічних конкурентних стратегій;
−	 розробити застосування дослідницьких принципів, концепцій 

пізнання щодо динамічних конкурентних стратегій.
Методологічною особливістю формування динамічних конкурентних 

стратегій підприємств хлібопекарської галузі є те, що ця діяльність 
через свою специфіку багато в чому носить дослідний характер, так 
як розробка динамічної конкурентної стратегії базується на даних, які 
можуть бути отримані при проведенні не просто вивчення будь-яких 
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чинників, але саме дослідження, тобто отримання абсолютно нових 
знань про внутрішнє і зовнішнє середовище організації. Стратег, перш 
ніж приступити до творчого формування динамічної конкурентної 
стратегії, повинен отримати нові наукові знання за допомогою 
спеціальних методів економічного дослідження [2, c. 171].

Динамічна конкурентна стратегія ґрунтується на пізнанні 
майбутнього, яке може розглядатися як пізнання насамперед наукове, 
тобто засноване на використанні наукових методів. Тому формування 
динамічних конкурентних стратегій як наукова дисципліна і складова 
частина економічних і управлінських наук має ґрунтуватися і на 
методології наукового пізнання [3, c. 204].

Оскільки в науковому пізнанні умовно виділяють два рівня 
дослідження: емпіричний і теоретичний, то формування динамічних 
конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі ґрунтується 
на цих двох рівнях (видах) досліджень. На емпіричному рівні 
здійснюється виявлення і отримання фактів економічної діяльності 
підприємства на основі спостереження і фіксації даних. Потім 
проводиться первинна їх обробка, яка полягає в осмисленні кожного 
факту, в його критичній оцінці і перевірці, в описі науковою мовою, 
в класифікації за різними підставами і систематизації. На заключному 
етапі осмислення фактів виявляються найбільш очевидні зв’язки і 
відносини між ними, емпіричні закономірності, яким підкоряються 
об’єкти, що досліджуються [4, c. 68].

Теоретичний рівень передбачає аналіз отриманих фактів, уявне 
розуміння сутності явищ, розкриття і формування якісних та кількісних 
законів і закономірностей, які пояснюють досліджувані явища. 
Отримані закони і закономірності дозволяють прогнозувати поведінку 
і розвиток об’єкта або явища, розробляти принципи і способи дій, що 
впливають на них.

Таким чином, наукове дослідження у формуванні динамічних 
конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі у кожному 
циклі робить рух від емпіричної бази до теорії і від теорії до практики. 
Завершення даного циклу є одночасно і початком нового циклу, що 
забезпечує безперервний процес збільшення знань, необхідних для 
здійснення формування динамічних конкурентних стратегій.

Стратегія є безрезультатною якщо у підприємства не буде 
кваліфікованих кадрів. Співробітники підприємства грають ключову 
роль у забезпеченні стратегічного позиціонування. Вони потребують 
настанов від управлінських команд, щодо того, яким чином поглибити 
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стратегічне позиціонування. Ключовим тут, є саме поглиблення 
позиціонування, а не пошук компромісних варіантів із часткового 
його досягнення. Управлінські команди хлібопекарських підприємств 
повинні розробити чіткий план дій, щодо того, яким чином розширити 
унікальність самого підприємства, з одночасним зміцненням рівня 
поєднання його бізнес-функцій. Виконання завдання із визначення 
цільової групи клієнтів та потреб ринку, які потрібно задовольнити, 
потребує дисципліни, здатності встановлювати межі та постійно 
здійснювати комунікацію всередині підприємства. Отже, стратегічне 
позиціонування має стійкий зв’язок із лідерством та нематеріальними 
складовими конкурентних переваг хлібопекарських підприємств.

Розглянувши сутність стратегії, ми переходимо до більш детального 
розгляду стратегічного процесу. 

Стає все більш очевидним той факт, що прості пояснення сутності 
стратегічного процесу вже вичерпали себе. Тому дослідникам, потрібно 
більш детально звернути увагу на дослідження ефективності поєднання 
управлінської адаптивності та вибору навколишнього середовища 
функціонування підприємства. Стратегічна діяльність успішних 
хлібопекарських підприємств є дуже схожою і обмеженою у зміцненні 
та експлуатації існуючих основних компетенцій підприємств. Якщо 
ми подивимось на питання з точки зору адаптації, то можна впевнено 
сказати, що підприємства можуть змінювати свою бізнес-модель та 
робити все для подолання спротиву змінам та жорсткості зовнішнього 
середовища. Тобто успішні підприємства вчаться поводитися по-
різному і вивчати нові компетенції [5, c. 161].

На нашу думку, можна виділити три рівні аналізу стратегічного 
процесу: аналіз зовнішнього середовища підприємства, аналіз 
управлінської команди та аналіз середньої ланки управління 
підприємства. Кожний із рівнів розглядає три ключові питання:

1) Яку роль грають управлінці на різних ланках менеджменту 
підприємства: хто є більш компетентним?

2) Яким чином управлінці розповсюджують знання всередині 
підприємства? 

3) Наскільки стабільними є правила галузі?
В залежності від активності чи пасивності тієї чи іншої ланки 

управління підприємства, а також – від відповідей на зазначені питання, 
слід виділити чотири типи стратегічного процесу [6, c. 104]: 

−	 пасивний;
−	 спрямований; 
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−	 облегшений; 
трансформаційний. 
Розглянемо детальніше кожен тип стратегічного процесу. Пасивний 

тип стратегічного процесу базується на припущенні, що і середня 
ланка управління і вища ланка управління поводять себе пасивно по 
відношенню до розпізнавання сигналів із ринкового середовища. Отже, 
у даному типі стратегічного процесу немає явних переваг у знанні 
ринку ні у середньої ні у вищої ланки управління підприємства. При 
цьому, єдина система управління знаннями на підприємстві відсутня. Це 
означає, що підрозділи підприємства є відокремленими одне від одного. 
У загальному плані, підприємство вимушене підкорятись правилам 
галузі – тобто здійснювати реактивну поведінку. Застосування даного 
типу стратегічного процесу більш притаманне зрілим хлібопекарським 
галузям, із низьким рівнем впровадження інновацій. Серед позитивних 
характеристик, можна виділити можливість уникнути помилок, при 
запровадженні нових ідей чи технологій, які у довгостроковій перспективі 
можуть бути неефективними та призвести до банкрутства підприємства. 
Здебільшого, даний пасивний тип стратегічного процесу застосовується 
хлібопекарськими підприємствами у стабільних галузях. Проте, у разі 
якщо галузь характеризується високим рівнем нестабільності, зростає 
потреба у побудові синергії між підприємствами, а тому застосування 
пасивного типу стратегічного процесу є недоцільним.

У спрямованому типі стратегічного процесу, представники вищої 
ланки управління вважають, що вони мають певний контроль над 
зовнішнім середовищем у якому функціонує підприємство. Таким 
чином, стратегічний процес здійснюється під виключним керівництвом 
вищої ланки управління підприємства, а прийняті рішення делегуються 
нижчим ланкам без обговорення.

Отже, вища ланка управління знає стан ринкової кон’юнктури краще 
ніж будь-хто інший. Управління знаннями всередині підприємства 
відбувається під контролем вищої управлінської команди. Хлібопекарські 
підприємства, що застосовують даний тип стратегічного процесу більш 
ефективно адаптується до галузевих змін, ніж підприємства із пасивним 
типом. Спрямований тип стратегічного процесу найкраще підходить 
до підприємств які знаходяться у стані стійкого зростання або стійкої 
кризи. Таким чином, такі хлібопекарські підприємства можуть у повній 
мірі реалізувати усі переваги формального планування та контролю у 
ієрархічній структурі.  
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Наступні два типи стратегічного процесу відносяться до хлібо-
пекарських підприємств «майбутнього» – із більш сильним впливом 
середньої та нижчої ланок управління. 

У облегшеному типі стратегічного процесу, нижчі та середні 
ланки управління мають більший вплив на визначення стратегії 
хлібопекарського підприємства. Єдиним завданням вищої ланки 
управління є визначення стратегічного контексту та створення умов для 
розвитку та впровадження інновацій. Нижча та середні ланки управління 
мають кращі знання стану ринкової кон’юнктури. Також, потрібно 
відзначити помірний ступінь розповсюдження знань у підприємствах із 
даним типом стратегічного процесу [7, c. 63]. 

Особливістю хлібопекарських підприємств із облегшеним типом 
стратегічного процесу є те, що нижча та середня ланки управління 
можуть впливати на розвиток галузі. Незважаючи на те, що застосування 
облегшеного типу стратегічного процесу є більш складним для вищої 
ланки управління (через великий вплив нижчої та середньої ланок 
управління), він є доцільним для застосування хлібопекарськими 
підприємствами, що знаходяться у галузях із високим рівнем 
турбулентності. Проте, у разі, якщо хлібопекарське підприємство 
потребує більш централізованого контролю та координації, у період 
впровадження інновацій, облегшений тип стратегічного процесу є 
менш ефективним. Отже, застосування облегшеного типу стратегічного 
процесу є найбільш доцільним хлібопекарськими підприємствами, що 
функціонують у складних та динамічних умовах.

У трансформаційному стратегічному процесі вища ланка управління 
вважає що має достатньо знань для здійснення впливу на навколишнє 
середовище, а також активно співпрацює із середньою та нижчими 
ланками управління. Хлібопекарські підприємства, що застосовують 
даний тип стратегічного процесу, здатні більш ефективно впроваджувати 
нові знання та технології. Знання поширюються швидко і без перешкод. 
Завдяки тісній взаємодії вищої ланки управління із нижчою та середньою 
ланками, хлібопекарські підприємства із трансформаційним типом 
стратегічного процесу змінюють умови галузі у якій функціонують. 

Особливістю трансформаційного типу стратегічного процесу є те, що 
до розробки стратегії залучаються усі ланки управління підприємства, 
тобто спостерігається командна взаємодія усередині підприємства, а не 
директивне управління «зверху-вниз» [8, c. 236].

Найбільш доцільним, застосування даного типу стратегічного 
процесу є для великих об’єднань хлібопекарських підприємств, які 
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потребують високого рівня координації та внутрішньо організаційного 
поділу знань. 

Проаналізувавши типи стратегічного процесу, можна виділити два 
цикли стратегічного процесу: 

−	 цикл, що складається із експлуатаційних процесів (внутрішній 
стратегічний цикл);

−	 цикл, що складається із процесів розвідки (зовнішній 
стратегічний цикл).

Стратегічний цикл включає у себе експлуатаційні процеси та процеси 
розвідки. До експлуатаційних процесів відноситься вимірювання 
ефективності та результативності, постановка цілей та завдань, 
контроль та моніторинг витрат [9, c. 218]. 

У свою чергу, до процесів розвідки відноситься процес визначення 
нових ринків, продуктів та послуг, а також розробка та впровадження 
стратегічного бачення підприємства. Окремо потрібно виділити процес 
інвестицій у довгострокові інновації, які покликані забезпечити стійкі 
конкурентні переваги хлібопекарського підприємства. 

Отже, комплексний стратегічний процес, зображений нижче, 
складається із тісної взаємодії внутрішнього середовища 
(експлуатаційних процесів) та зовнішнього середовища (процесів 
розвідки). У свою чергу, вони інтегруються у організаційний дизайн та 
постановку напрямів розвитку підприємства.

Висновки та пропозиції. У статті було досліджено теоретико-
методологічні характеристики формування динамічних конкурентних 
стратегій підприємств хлібопекарської галузі України. Особливість 
формування динамічних конкурентних стратегій полягає не тільки у 
тому, що ця діяльність багато в чому носить, через свою специфіки, 
дослідний характер, а й у тому, що наукове дослідження у формуванні 
динамічних конкурентних стратегій у кожному циклі робить рух 
від емпіричної бази до теорії і від теорії до практики. Таким чином, 
стратегічний процес хлібопекарських підприємств неможливо 
розглядати без визначення поняття «стратегія», а також без проведення 
аналізу типів стратегічних процесів. Ключовою умовою ефективності 
стратегічного процесу є взаємодія внутрішнього та зовнішнього 
середовищ, які у свою чергу містять експлуатаційні та розвідувальні 
процеси. Тісна взаємодія зовнішнього та внутрішнього середовищ, 
дозволяє ефективно визначити організаційну структуру управління 
підприємств, систему стимулів та нагород, а також впровадити систему 
внутрішнього контролю.
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В статье исследованы теоретико-методологические особенности процесса 
разработки динамических конкурентных стратегий предприятий хлебопекарной 
отрасли. Определены ключевые элементы стратегического процесса, а также осо-
бенности формирования стратегий предприятий хлебопекарной отрасли.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 
PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT PROCESS OF 
DYNAMIC COMPETITIVE STRATEGIES FOR BAKERY 
ENTERPRISES 

In modern conditions, the role and importance of the study of the methodology 
of the formation and evaluation of a dynamic competitive strategy of bakery enterprises is 
increasing. The analysis of trends in the development of the Ukrainian bakery industry, factors 
of influence, causal relationships and the consequences of the changes that are taking place 
gives rise to a clear idea of   its state of affairs, as well as to determine the priority directions of 
further development of the methodology of forming a competitive strategy.

A leading role in shaping the strategic planning methodology is played by a system 
of methodological principles that defines qualitative parameters of strategic planning, 
as well as substantiates new scientific approaches and methods used in the formation of 
a dynamic competitive strategy. Today there is no single unambiguous approach to the 
definition of the methodology of the formation and evaluation of the effectiveness of 
dynamic competitive strategies of the bakery industry. Scientists express different views 
on the subject, methods and objectives of methodological research.

The methodological feature of the formation of dynamic competitive strategies 
for the enterprises of the bakery industry is that this activity is largely experimental because 
of its specific nature, since the development of a dynamic competitive strategy is based on 
the data that can be obtained in conducting not just the study of any factors, but it is the 
study, that is, the acquisition of completely new knowledge about the internal and external 
environment of the organization. The strategist, before embarking on the creative formation 
of a dynamic competitive strategy, must obtain new scientific knowledge through special 
methods of economic research.

Thus, scientific research in the formation of dynamic competitive strategies of the 
enterprises of the bakery industry in each cycle makes movement from the empirical base 
to the theory and from theory to practice. The completion of this cycle is simultaneously 
the beginning of a new cycle, which provides a continuous process of increasing the knowl-
edge necessary for the formation of dynamic competitive strategies.

The peculiarity of the formation of dynamic competitive strategies lies not only 
in the fact that this activity is largely due to its specificity, the experimental nature, but 
also that the scientific research in the formation of dynamic competitive strategies in each 
cycle makes the movement from the empirical basis to the theory and from theory to prac-
tice. Thus, the strategic process of baking plants cannot be considered without defining the 
strategy concept, as well as without analyzing the types of strategic processes. The key to 
the effectiveness of the strategic process is the interaction of internal and external environ-
ments, which in turn include operational and intelligence processes.

Key words: bakery industry, dynamic strategy, strategic process, competition.
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статті та вказується праворуч від формул у круглих дужках;
	 кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Графіки та 

схеми не слід перевантажувати текстовими написами. Ілюстративні матері-
али мають бути якісними. Не допускається використання у тексті рисунків 
чи формул, що буди скановані; схеми та рисунки мають бути згруповані; 
	 формули мають бути набрані у редакторі MathType;
	 відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 

15.01.2003 р. №7-05/1, в статті необхідно жирним виділити наступні елементи: 
−	 Постановка проблеми у загальному вигляді.
−	 Аналіз останніх досліджень і публікацій.
−	 Постановка завдання.
−	 Виклад основного матеріалу дослідження.
−	 Висновки та пропозиції
Статті, що було оформлено з порушенням зазначених вимог, редакці-

єю не розглядаються, про що повідомляється авторові.
До редакції збірника наукових праць «Ринкова економіка: сучасна те-

орія і практика управління» подається:
	 друкований примірник, підписаний авторами;
	 електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі 

Microsoft Word (*.doc). Назва файлу має відповідати прізвищу автора;
	 завірена рецензія доктора наук відповідного профілю;
	 на окремому аркуші – відомості про автора: прізвище, ім’я, 

по-батькові повністю, організація, посада, адреса, науковий ступінь, вче-
не звання, контактні телефони, поштова адреса для направлення автор-
ського примірника збірнику, електронна адреса.

Довідка про автора
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	 нумерація формул здійснюється наскрізним способом у межах 
статті та вказується праворуч від формул у круглих дужках;
	 кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Графіки 

та  схеми не  слід  перевантажувати  текстовими написами.  Ілюстративні 
матеріали мають бути якісними. Не допускається використання у тексті 
рисунків чи формул, що буди скановані; схеми та рисунки мають бути 
згруповані; 
	 формули мають бути набрані у редакторі MathType;
	 відповідно  до  вимог  Постанови  Президії  ВАК  України  від 

15.01.2003 р. №7-05/1, в статті необхідно жирним виділити наступні еле-
менти: 

−	 Постановка проблеми у загальному вигляді.
−	 Аналіз досліджень і публікацій останніх років.
−	 Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
−	 Постановка завдання.
−	 Виклад основного матеріалу дослідження.
−	 Висновки дослідження.
−	 Перспективи подальших розробок.
Статті, що було оформлено з порушенням зазначених вимог, редакці-

єю не розглядаються, про що повідомляється авторові.
До редакції збірника наукових праць «Ринкова економіка: сучасна те-

орія і практика управління» подається:
	 друкований примірник, підписаний авторами;
	 електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі 

Microsoft Word (*.doc). Назва файлу має відповідати прізвищу автора;
	 завірена рецензія доктора наук відповідного профілю;
	 на окремому аркуші –  відомості про  автора: прізвище,  ім’я, 

по-батькові повністю, організація, посада, адреса, науковий ступінь, вче-
не звання, контактні телефони, поштова адреса для направлення автор-
ського примірника збірнику, електронна адреса.
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До редакції збірника наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика 
управління» подається: 

 друкований примірник, підписаний авторами; 
 електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі Microsoft Word 

(*.doc). Назва файлу має відповідати прізвищу автора; 
 завірена рецензія доктора наук відповідного профілю; 
 на окремому аркуші – відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові повністю, 

організація, посада, адреса, науковий ступінь, вчене звання, контактні телефони, поштова 
адреса для направлення авторського примірника збірнику, електронна адреса. 
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П.І.Б.  
Місце роботи  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Контактний телефон  
E-mail  
Поштова адреса  

 
Оригінальність і плагіат 
Автори повинні подавати повністю оригінальні наукові статті, а якщо автори викори-

стовували роботи та / або вислови інших людей, вони повинні бути належним чином оформ-
лені у вигляді цитат. 

Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним. 
 
Множинні, повторні та конкуруючі публікації 
Автор не має публікувати статтю, в якій описується по суті одне й те саме досліджен-

ня, у більш ніж одному науковому виданні або первинній публікації. Подання статті до 
більш ніж одного наукового видання одночасно розцінюється як неетична поведінка і є не-
прийнятним. 

Автор не має подавати на розгляд в інші наукові видання раніше опубліковані статті. 
У випадку, якщо автор у вторинній публікації використовує матеріали попередніх праць, ав-
тор має навести посилання на первинну статтю.  

 
Редколегія залишає за собою право на рецензування, редакційні виправлення, скоро-

чення і відхилення статей.  
Відповідальність за точність та достовірність поданих фактів, статистичних даних, 

цитат, прізвищ та іншої інформації несуть автори матеріалів. Рукописи статей та електронні 
носії авторам не повертаються. 

Гонорар за опубліковані роботи авторам не сплачується.  
 
Статті слід подавати до редакційної колегії збірника наукових праць: 
Кафедра економіки та управління, економіко-правовий факультет Одеського націо-

нального університету імені І.І. Мечникова, Французький бульвар 24/26, каб.49, м. Одеса, 
Україна,65058, тел. +380-48-776-22-28  

чи надсилати електронною поштою за адресою: rinek@onu.edu.ua 
Електронна версія збірнику наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і 

практика управління»  знаходиться на офіційному сайті: http://rinek.onu.edu.ua 
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Оригінальність і плагіат
Автори повинні подавати повністю оригінальні наукові статті, а 

якщо автори використовували роботи та / або вислови інших людей, 
вони повинні бути належним чином оформлені у вигляді цитат.

Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінка і є 
неприйнятним.

Множинні, повторні та конкуруючі публікації
Автор не має публікувати статтю, в якій описується по суті одне й те 

саме дослідження, у більш ніж одному науковому виданні або первин-
ній публікації. Подання статті до більш ніж одного наукового видання 
одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

Автор не має подавати на розгляд в інші наукові видання раніше 
опубліковані статті. У випадку, якщо автор у вторинній публікації ви-
користовує матеріали попередніх праць, автор має навести посилання 
на первинну статтю. 

Редколегія залишає за собою право на рецензування, редакційні ви-
правлення, скорочення і відхилення статей. 

Відповідальність за точність та достовірність поданих фактів, ста-
тистичних даних, цитат, прізвищ та іншої інформації несуть автори ма-
теріалів. Рукописи статей та електронні носії авторам не повертаються.

Гонорар за опубліковані роботи авторам не сплачується. 

Статті слід подавати до редакційної колегії збірника наукових праць:
Кафедра економіки та управління, економіко-правовий факультет 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Французький 
бульвар 24/26, каб.49, м. Одеса, Україна,65058, тел. +380-48-776-22-28  чи 
надсилати електронною поштою за адресою: rinek@onu.edu.ua

Електронна версія збірнику наукових праць «Ринкова економіка: 
сучасна теорія і практика управління»  знаходиться на офіційному 
сайті: http://rinek.onu.edu.ua
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